Secretaría do Goberno Local
Expte. 393/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
19 DE XULLO DE 2018.
1.2.-

Ratificación da urxencia.
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Proposta de aprobación do expediente de contratación de servizos para a
integración dos sistemas de xestión da recadación municipal co xestor de
expedientes corporativo e a xestión tributaria e adaptación do modelo de datos
de terceiros en xestión tributaria ao sistema integrado de poboación. Expte.
8532/113.

3.-

4.-

EMPREGO
Solicitude de subvención á Consellería de Economía, Emprego e
Industria da Xunta de Galicia para o programa denominado “Vigo Integra
VI”. Expte. 15501/77.
FESTAS
Proposta de aprobación do expediente de contratación da prestación de
servizos para a actuación artística do espectáculo infantil PEPPA PIG Y
BEN & HOLLY no Auditorio ao aire libre de Castrelos (Vigo en Festas
2018). Expte. 7459/335.

5.-

Proposta de aprobación do expediente de contratación da prestación de
servizos para a actuación artística de DORIAN & ZOÉ no Auditorio ao
aire libre de Castrelos (Vigo en Festas 2018). Expte. 7426/335

6.-

Proposta de adxudicación no expediente de contratación da prestación
de servizos para a actuación artística de CANTAJUEGOS no Auditorio ao
aire libre de Castrelos (Vigo en Festas 2018).Expte. 7427/335.

7.-

Proposta de convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra
e o Concello de Vigo para o desenvolvemento do Festival “O
Marisquiño”-2018. Expte. 7467/335.

8.-

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
Proposta de aprobación do proxecto de ampliación do Parque Infantil de
Bouzas. Expte. 9921/446.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ

9.-

Proposta de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Diócese Tui-Vigo para a realización de obras de conservación da igrexa
parroquial de San Cristovo de Candeán e fomento de actividades
culturais no templo entre xullo e setembro 2018. Expte. 7803/320.

PATRIMONIO HISTÓRICO
10.- Proposta de adxudicación no expediente de contratación de obras para a
corrección de patoloxías, consolidación e accesibilidade na edificación
“Villa Solita”. Expte. 8846/307.
RECURSOS HUMANOS
11.- Proposta resolución recurso potestativo de reposición bolsa de emprego
técnicos superiores arquivos. Expte. 32349/220.
12.- Proposta de creación dunha bolsa de emprego que permita
nomeamentos interinos previstos no art. 10.1. do Real decreto lexislativo
5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
do EBEP, como subalternos. Expte. 32329/220.
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 19 de
xullo de 2018, ás 11,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum,
unha hora despois en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da
devandita relación.
Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular
da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e aos
demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE. Fágase público
no taboleiro da Casa do Concello para os efectos de información.
CCA/rs.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O SEGUNDO TTE. DE ALCALDE (RA 17-07-18),
Francisco Javier Pardo Espiñeira

Secretaría do Goberno Local
Expte. 393/1102

