SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 440 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 4 DE OUTUBRO DE 2018.

1.-

2.3.-

4.-

5.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 20 de setembro de
2018.
ADMÓN. ELECTRÓNICA
Expediente de contratación do subministro de dispositivos de lectura e
escritura para as tarxetas de acceso multiservizo “Passvigo”. Expte. 8620/113.
Expediente de contratación do subministro dos compoñentes necesarios para
a posta en marcha dun sistema virtual propio de centralización de claves e
custodia (CKC) de certificados electrónicos. Expte. 8579/113.
BENESTAR SOCIAL
Proposta de revogación de subvención concedida con cargo ó «Programa municipal de axudas extraordinarias a familias para gastos de aloxamento, subministros e alimentación-2017” e reintegro da mesma. Expte. 155986/301.
EMPREGO
Aceptación da subvención concedida para a realización do proxecto de Obradoiro dual de Emprego denominado “VIGO CAPACITA V”, pola Consellería de
Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. Expte. 15684/77.

6.-

PATRIMONIO HISTÓRICO
Proposta de aprobación do “Proxecto definitivo de execución da recuperación
e posta en valor da muralla de o Castro de Vigo”. Expte. 9093/307.

7.-

RECURSOS HUMANOS
Reclamación gastos xudiciais do funcionario municipal con número de persoal
17271. Expte. 32475/220.

8.-

Reclamación de gastos xudiciais de funcionaria municipal con número de
persoal 79369. Expte. 32684/220.

9.-

Proposta desestimatoria de solicitude do funcionario interino co número de
persoal 82209 de cobertura de praza vacante. Expte. 32717/220.

URBANISMO
10.- Proxecto de obras ordinarias para a execución da senda fluvial no río
Lagares, tramo rúa Manuel Álvarez-Avenida de Madrid. Expte. 315/403.
11.- 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 4 de outubro 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

