ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 13 DE SETEMBRO DE 2018.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.7.-

8.-

9.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 30 de agosto, e
extraordinaria e urxente do 31 de agosto.
ADMÓN. TRIBUTOS
Dar conta da Resolución do concelleiro-delegado de Orzamentos e
Facenda pola que se aproba o Padrón do imposto sobre bens
inmobles de natureza urbana e de bens de características especiais do
exercicio 2018. Expte. 44110/512.
Dar conta da Resolución do concelleiro-delegado de Orzamentos e
Facenda pola que se aproba o Padrón do imposto sobre actividades
económicas do exercicio 2018. Expte. 50675/516.
ALCALDÍA
Dar conta da Resolución de Alcaldía de modificación dos nomeamentos
da Secretaría da Xunta de Goberno local. Expte. 423/1102.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Proxecto de convenio de colaboración coa "Fundación Igual Arte", para
axudar ao fomento das actividades da entidade, mediante o
financiamento dos gastos de mantemento, directamente relacionados,
necesarios para o seu desenvolvemento entre os meses de novembro
de 2017 ata setembro de 2018. Expte. 7998/320.
RECURSOS HUMANOS
Indemnización por razón de servizo (gastos de locomoción) de
diversos servizos municipais. Expte. 32604/220.
Axudas especiais do Fondo de Acción Social (FAS)- agosto 2018.
Expte. 32528/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
Solicitude de prórroga de préstamo temporal de pezas do museo
municipal Quiñones de León para a exposición “Julio Verne. Os límites
da imaxinación” no museo MARCO de Vigo. Expte. 6295/337.
Subvención nominativa, mediante un convenio coa Asociación Amigos
da Ruta Marítima do Apóstol Santiago a Galicia” para o

desenvolvemento da IX Ruta Marítima Xacobea “O Cabaleiro das
Cunchas”. Expte. 2123/330.
10.-

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 13 de setembro de
2018, 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,
Mª Isaura Abelairas Rodríguez
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

