SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 248/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 14 DE DECEMBRO DE 2017.
1.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 23 de novembro,
extraordinaria e urxente do 28 de novembro e ordinaria e extraordinaria e
urxente do 30 de novembro de 2017.

2.-

ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de Sentenzas e outras Resolucións xudiciais (relación
11/2017). Expte. 11057/111.

3.-

CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación das obras de cubrición do patio
do Colexio Rocío. 4817/440.

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

EMPREGO
Bases e convocatoria de selección de persoas candidatas a beneficiarias do
programa “Vigo Emprega” 2018 dentro da estratexia “Vigo Vertical
(cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. Expte.
14622/77.
FESTAS
Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Festas durante o mes de novembro de 2017. Expte. 7249/335.
LIMPEZA
Proposta de modificación da contías do reparto de anualidades do importe
anual da prórroga do contrato maior de Servizos para a Xestión do Residuos
Voluminosos da cidade de Vigo. Expte. 6548/252.
PATRIMONIO HISTÓRICO
Proposta de aprobación do Proxecto básico e de execución de corrección de
patoloxías, consolidación e accesibilidade da edificación coñecida como
“Villa Solita” (Alcabre).Expte. 8716/307.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento como funcionarios de carreira con cargo a tres prazas de
condutor-bombeiro, pola quenda libre, OEP 2013. Expte. 30989/220.

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

SERVIZO ÁREA DE CULTURA
Revisión de prezos do contrato de vixilancia de seguridade e mantemento de
instalacións de seguridade en centros e actividades da rede museística e
expositiva. Expte. 457/341.
URBANISMO
Aceptación e formalización de cesión a viario no camiño da Barroca, Devesa
1, Navia. Expte. 2833/244.
VIGOZOO
Indemnización substitutiva a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
S.A. pola prestación do servizo de vixilancia nocturna nas instalacións de
VigoZoo. Expte. 8371/612.
XUVENTUDE
Proposta de concesión de subvencións correspondentes á “Convocatoria
específica de subvencións para o fomento de actividades xuvenís -2017”.
Expte. 4885/336.
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 14 de decembro de 2017, ás 9,00 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 PSdG-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,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez
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