SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 428/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 20 DE SETEMBRO DE 2018.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 6 de setembro, e
extraordinaria e urxente do 7 de setembro de 2018.
EDUCACIÓN
Expediente de contratación para a adquisición de material e alugueiro de
maquinaria para obras a desenvolver nos colexios públicos de educación
infantil e primaria polo persoal beneficiario do programa “VIGO EMPREGA”
2018. Expte. 21790/332.
INTERVENCIÓN
Interpretación transitoria do artigo 118.3 da Lei de contratos do Sector
Público. Expte.. 102676/140.
SERVIZO ÁREA CULTURA
Subvención nominativa mediante convenio coa Asociación Cultural
Orquestra Vigo 430, para o desenvolvemento da tempada musical 20172018. Expte. 2064/330.
URBANISMO
Convenio urbanístico entre o Concello de Vigo e a entidade “Barrio do Cura
Desarrollo, S.L.U.” para a modificación puntual do PXOU 1993 e do PEPRI
Casco Vello no ámbito do “Barrio do Cura”. Expte. 1053/400.
VIGOZOO
Expediente de contratación do servizo de limpeza das instalacións de
VigoZoo. Expte. 9115/612.

7.-

Prórroga do contrato para a prestación dos servizos de control de accesos
e atención o público nas dependencias de VigoZoo. Expte. 9429/612.

8.-

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 20 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,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

