SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 631/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 1 DE AGOSTO DE 2019.

1.2.-

3.-

Acta da sesión do ordinaria do 26 de xullo de 2019.
BENESTAR SOCIAL
Proxecto de convenio de colaboración coa «Fundación Provincial Banco de
Alimentos de Vigo» para os anos 2019, 2020 e 2021 para sufragar os
gastos de aluguer e mantemento do seu local social. Expte. 187528/301.
CONTRATACIÓN
Adxudicación da contratación do servizo de formación para funcionarios de
novo ingreso do Servizo de Bombeiros do Concello de Vigo. Expte.
5678/213.

4.-

DEPORTES
Dar conta da relación de contratos menores tramitados pola concellería de
Deportes nos meses de abril, maio e xuño de 2019. Expte. 18809/333.

5.-

RECADACIÓN EXECUTIVA
Proposta para iniciar procedemento administrativo de constrinximento para
o cobramento de recibos por subministro de auga. Expte. 42254/700.

6.-

RECURSOS HUMANOS
Desestimación de solicitude de gastos xudiciais do funcionario con número
de persoal 14025. Expte. 34389/220.

7.-

Desestimación de reclamación de recoñecemento de dereito de varios
funcionarios interinos EMAO. Expte. 34410/220.

8.-

Rectificación erro no expediente núm.: 29473/220 (“Actualización de datos
da área de RR.HH. e Formación insertados no Portal de Transparencia:
proposta aprobación do documento unificado da relación de postos de
traballo”). Expte: 34462/220.

9.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas auxiliares
de Admón. Xeral baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL 5/2015
do 30 de outubro (TREBEP), por un prazo máximo de seis meses para os
servizos de Festas e Turismo. Expte. 34388/220.

10.-

SERVIZO ÁREA DE CULTURA
Subvención nominativa, mediante un convenio entre o Concello de Vigo e a
Asociación Ámigos de la Ópera de Vigo, para o desenvolvemento do
programa “Outono Lírico 2019”. Expte. 2774/330.
ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DIA

11.-

Adxudicación da contratación da actuación artística de Furious Monkey House, Xoel López e Vetusta Morla para o Programa “Vigo en Festas 2019” no
auditorio de Castrelos. Expte. 8038/335.

12.-

Adxudicación da contratación da actuación artística de “Thirty Seconds to
Mars” para o Programa “Vigo en Festas 2019” no auditorio de Castrelos.
Expte. 7938/335.

13.-

Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes
para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para
realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 1 de agosto de 2019, ás 10,00 h. en
primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois en segunda
convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.
Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da
Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós demais
membros do grupo político municipal do PSdeG-PSOE . Fágase público no
taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
CCA/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Yolanda Aguiar Castro
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

