SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 450/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 18 DE OUTUBRO DE 2018.

1.2.-

3.4.-

5.6.-

7.-

8.9.-

Ratificación da urxencia.
EMPREGO
Convocatoria de selección de persoas candidatas a beneficiarias da 2ª
quenda de 2018 do Programa “Vigo Emprega” dentro do Proxecto “Vigo
Vertical” estratexia DUSI, cofinanciado polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER).Expte. 15650/77.
PARQUES E XARDÍNS
Proposta de aprobación do proxecto de “Ampliación y reestructuración do
parque infantil da rúa Jenaro de la Fuente”. Expte. 10611/446.
Proposta de aprobación do proxecto de “Construcción dun parque infantil na
Rúa Coruña”. Expte. 10472/446.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Outorgamento das subvencións para o “fomento do asociacionismo e
participación cidadá do ano 2018”. Expte. 8011/320.
Proxecto de convenio de colaboración coa “Asociación Veciñal, Cultural e
Deportiva de Cabral” para o fomento das actividades musicais da entidade
para o 2018, mediante o financiamento dos gastos de acondicionamento e
insonorización da aula de música do seu local social. Expte. 8113/320.
RECURSOS HUMANOS
Proposta de adxudicación da contratación da póliza de seguro de vida e
accidentes para os empregados/as públicos e cargos electos locais ao
servizo do Concello de Vigo. Expte. 31477/220.
SERVIZOS XERAIS
Expediente de contratación das obras do proxecto de “Mellora do entorno da
Praza de América”. Expte. 95/441.
Expediente de contratación das obras de “Acondicionamiento de local en
Navia como sala de lectura-biblioteca”. Expte. 20167/240.

10.- Proposta de aprobación do proxecto de "implantación de vía verde sobre
antigo trazado ferroviario entre Teis e Urzáiz". Expte. 3900/443.
11.- Proposta de aprobación do “Proxecto construtivo de beirarrúas de Mantelas.
Expte. 3948/443.
12.- Proposta de aprobación do “Proxecto básico e de execución para a
renovación de céspede artificial e instalacións no campo de fútbol Monte da
Mina-Castrelos”. Expte. 3795/443.
13.- Proposta de autorización do inicio do expediente de modificación do
“Proxecto de implantación das políticas de desenvolvemento urbano
sustentable (Vigo Vertical) entre a rúa San Salvador e Praza Isabel a Católica
do Concello de Vigo”. Expte. 4694/440.
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 18 de outubro de 2018,
as 14,45 horas, 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

