SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 459/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 31 DE OUTUBRO DE 2018.

1.-

2.3.-

4.-

Actas das sesións ordinaria e extraordinaria e urxente do 18 de outubro e
extraordinaria e urxente do 22 e do 24 de outubro de 2018.
COMERCIO
Renuncia á concesión de dominio do posto BP13 (B39) do Mercado
Municipal do Progreso. Expte. 5454/106.
Proposta de autorización da cesión da concesión de dominio do posto BP13
(B39) do Mercado Municipal do Progreso. Expte. 5815/106.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas do procedemento aberto para a execución das obras
de “Acondicionamento de espazos deportivos do IMD baixo a Grada de Río de
Balaídos”. Expte. 87/441.

5.-

Adxudicación da contratación da prestación do servizo de limpeza nas
instalacións de Vigozoo. Expte. 9115/612.

6.-

Adxudicación da contratación do subministro de piensos e demáis forraxes
para o consumo da fauna do parque zoolóxico Vigozoo. Expte. 9233/612.

7.-

8.-

9.-

DEPORTES
Proxecto convenio de Colaboración co I.E.S. Santo Tomé de Freixeiro pola
utilización da instalación municipal do Pavillón do Carme para a realización
dun programa de actividade física escolar “Programa Vigo en Xogo”(curso
escolar 2018/19). Expte. 2361/611.
FESTAS
Subvención nominativa a favor da Sociedade ULISESPROYECT Eventos
Especiales S.L.U. para a organización da XVIII Edición de “O Marisquiño”.
Expte. 7638/335.
RECURSOS HUMANOS
Proposta de implantación de experiencia piloto para a regulación do uso de
medios electrónicos fora do Concello en execución da actividade profesional
do persoal municipal. Expte: 32643/220.

10.-

SERVIZOS XERAIS
Proposta de modificación do importe da distribución das anualidades do
contrato maior para a financiación da adxudicación das obras de
“acondicionamento do espazo polideportivo cuberto na Rúa Romil, nº 7”.
Expte. 37/441.

URBANISMO
11.- Interposición do recurso contencioso-administrativo contra a resolución da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de
Galicia que desestima a petición do Concello de Vigo de inicio do
procedemento previsto no art. único da Lei 3/2016 do 1 de marzo de medidas
en materia de proxectos públicos de urxencia ou excepcional interese para a
execución do acceso ao Colexio Público "Parroco D. Camilo" en San Andrés
de Comesaña. Expte. 309/403.
12.-

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 31 de outubro de 2018, ás 13,00 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/mm.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez
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