SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 350/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DO DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 31 DE MAIO DE 2018.

1.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 18 de maio e ordinaria e
extraordinaria e urxente do 21 de maio de 2018.

2.-

ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de sentenzas e outras resolucións xudiciais que
resolven procedementos (Relación 4/2018). Expte. 11489/111.

3.-

CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación de servizos de exposición dun
belén monumental durante a campaña do nadal 2018-2019. Expte. 5279/106.

4.-

Proposta de adxudicación para a contratación do servizo de asesoramento a
PEMES e emprendedores dentro do proxecto “Vigo Vertical”, cofinanciado
polo Fondo europeo de desenvolvemento rexional (FEDER). Expte.14438/77.

5.-

Propostas de adxudicación para contratación das obras de acondicionamento
da praza de Pedro Alvarado. Expte. 9811/446.

6.-

Proposta de adxudicación para a contratación do subministro, conservación e
limpeza do equipamento de uniformidade de intervención para o Servizo de
Bombeiros. Expte. 5192/213.

7.-

8.-

9.-

EMPREGO
Modificación de convenio entre coa Deputación Provincial de Pontevedra
para desenvolvemento do “Festival do Mar de Vigo– Vigo Seafest” 2018”.
Expte. 15124/77.
Proposta de reintegro total da “axuda municipal á creación de empresas
2017” outorgada a BOTICA 87,CB”. Expte. 15123/77.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha enxeñeiro/a
técnico, baixo a modalidade do artigo 10.1.d) do RDL 5/2015, de 30 de
outubro, TREBEP, por un período máximo de 6 meses, para o servizo de
Participación Cidadá e Desenvolvemento Local. Expte. 31834/220.

10.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas subalternos,
baixo a modalidade do artigo 10.1.d) do RDL 5/2015, de 30 de outubro,
TREBEP, por un período máximo de 6 meses, para o servizo de Bibliotecas.
Expte. 31864/220.
TRANSPORTES
11.- Proposta desestimatoria de recurso de reposición interposto contra acordo de
declaración de caducidade da licencia municipal de taxi nº 371. Expte.
1314/449.
URBANISMO
12.- Desestimación da solicitude de modificación do Proxecto de Compensación
do Plan Parcial Quirós. Expte. 4394/401.
ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DÍA
13.- Encomenda de redacción do proxecto “Substitución de tubaxes de
fibrocemento no ámbito de San Roque – Ribadavia” á Aqualia FCC-Vigo
UTE. Expte. 5539/440.
14.- Rogos e preguntas.

