SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 338-1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DO 10 DE MAIO DE 2018.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Ratificación da urxencia.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha técnico/a
de xestión, por un período máximo de 6 meses, baixo a modalidade
prevista no art. 10.1.D) do RDL 5/2015, de 30 de outubro, TREBEP
para o Servizo de Festas. Expte. 31641/220.
Campaña ordinaria de desratización no termo municipal de Vigo para o
ano 2018. Expte. 31860/220.
PARQUES E XARDÍNS
Proposta de adxudicación para a contratación das obras de ampliación
do parque infantil da praza da Independencia. Expte. 9908/446.
PATRIMONIO
Aceptación da proposta de posta a disposición dunha parcela de 550
m², co compromiso de realizar obras para a mellora e accesibilidade no
acceso aos IES de os Rosais 2 e República Oriental do Uruguai. Expte.
20091/240.
SERVIZOS XERAIS
Proposta de aprobación de proxectos e custos asociados aos mesmos
para a mellora da rede de abastecemento e saneamento na rúa
Venezuela. Expte. 5323/440.

7.-

Proposta de aprobación do proxecto básico e de execución de "Pavillón
polideportivo cuberto e instalacións complementarias para a completa
urbanización das parcelas nº 28 E 29 do Plan Parcial S.U.P. P.P. 1
Quirós". Expte. 3799/443.

8.-

Proposta de adxudicación das obras de humanización da rúa Vía Norte,
entre Urzaiz e Escultor Gregorio Fernández. Expte. 4988/440.

9.-

Proposta de aprobación do “Proxecto básico e de execución para a
renovación de céspede artificial e instalacións no campo de fútbol de
Navia”. Expte. 3787/443.

10.-

Proposta de aprobación do “Proxecto básico e de execución para a
renovación de céspede artificial e instalacións no campo de fútbol de
Meixoeiro”. Expte. 3789/443.

11.-

Proposta de aprobación do “Proxecto básico e de execución para a
renovación de céspede artificial e instalacións no campo de fútbol de As
Relfas- Sárdoma”. Expte. 3791/443.

12.-

Adscrición das infraestruturas hidráulicas “Saneamento de Vigo” á
concesión administrativa da xestión integral do servizo de
abastecemento e saneamento de augas, para a súa explotación pola
concesionaria. Expte. 44/441.

13.-

14.-

XESTIÓN MUNICIPAL
Dar conta do informe ao Proxecto de Plan reitor de uso e xestión do
Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas en Galicia.
Expte. 16086/101.
XUVENTUDE
Bases específicas para o desenvolvemento da convocatoria para a
adxudicación de prazas do Prazas do Programa Verán Xove 2018.
Expte. 8605/336.

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 extraordinaria e urxente na súa Sala o día 10 de maio de 2018, ás 16,30 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
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez
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