SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 383/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 12 DE XULLO DE 2018.

1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

EDUCACIÓN
Expediente de contratación do servizo para a xestión das escolas infantís
municipais de Tomás Alonso e Bouzas. Expte. 21847/332.

3.-

4.-

5.-

FESTAS
Subvención nominativa a favor da Asociación Cultural INTERFOLC para a
organización do Festival Folclórico Internacional de Vigo-2018. Expte.
7434/335.
Adxudicación da contratación da actuación artística de Raphael no Auditorio
de Castrelos. Expte. 7424/335.
PATRIMONIO
Clasificación de ofertas para a venda da parcela municipal nº 3.928 do
inventario municipal de bens e dereitos do Concello de Vigo. Expte.
19.989/240.
RECURSOS HUMANOS

6.-

7.-

8.-

Solicitude retribución funcionarios en prácticas. Expte. 31205/220.
SERVIZOS XERAIS
Cambio da titularidade do responsable do Concello de Vigo para a
participación do Concello de Vigo na convocatoria do Plan Nacional de
Territorios Intelixente da Axenda Dixital para España, Pilotos de Edificios
Intelixentes. (Resolución de 4 de decembro de 2017, da Entidade Pública
Empresarial Red.es). Expte. 5.599/440
Cambio da titularidade do responsable da estratexia de desenvolvemento
urbano sutentable integrado (EDUSI) do Concello de vigo, denominada
“VIGO VERTICAL”, cofinanciada mediante o programa opertaivo FEDER de
crecemento sustentable 2014-2020, en execución da orde HAP/2427/2015,
de 13 de novembro. Expte. 3.702/440

9.-

URBANISMO
Dar conta da proposta de aprobación inicial do instrumento de ordenación
provisional elaborado polos servizos técnicos municipais en xuño de 2018.
Expte. 16022/411.
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 12 de xullo de 2018, ao remate da
sesión ordinaria convocada para a mesma data, 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

