SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 464/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 8 DE NOVEMBRO DE 2018.

1.2.3.-

4.-

5.6.-

7.-

Ratificación da urxencia.
ALCALDÍA
Designación de representante na Fundación Axencia Intermunicipal da
Enerxía de Vigo (FAIMEVI). Expte. 420/1102.
Designación de representante na “Red Española de Ciudades Inteligentes”.
Expte. 421/1102.
BENESTAR SOCIAL
Proposta de resolución de convocatoria das “Axudas municipais de libros,
material escolar e comedor para alumnos/as de centros docentes públicos e
privados concertados de E.Infantil(2ª etapa), E.Primaria e Secundaria- Curso
2018-2019. Expte. 153042/301.
DEPORTES
Subvención a favor da Clube Deportivo Policía Local pola participación no
proxecto do “VII Xogos Europeos de Policías e Bombeiros”. Expte. 17708/333.
Subvención a favor da Federación Galega de Balonmán pola organización da
“Balonmán na Rúa Concello de Vigo”. Expte. 17796/333.
EDUCACIÓN
Bases, Convocatoria e Extracto das bolsas “Concello de Vigo” para estancias
lingüísticas no extranxeiro para alumnado da Escola Oficial de Idiomas de
Vigo (EOIV)- ano 2019. Expte. 22697/332.

8.-

EMPREGO
Proposta de aceptación de subvención concedida pola Xunta de Galicia para
o programa integrado “Vigo Integra VI”. Expte. 15908/77.

9.-

PARQUES E XARDÍNS
Expediente de contratación do subministro e traballos accesorios de
instalación de valado de madeira. Expte. 11344/446.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
10.- Programa para a mellora da xestión das convocatorias de subvencións
nominativas e de concorrencia competitiva conforme ás necesidades de
tramitación dixital por parte das ONG’s e empresas. Expte. 8353/320.
PATRIMONIO
11.- Expediente de contratación das obras do "cubrición da pista deportiva do
Centro Cultural Becerreira”. Expte. 20174/240.
RECURSOS HUMANOS
12.- Nomemento interino baixo a modalidade do art. 10.1 d) do RDL 5/2015 de 30
de outubro, TREBEP, de dous/dúas diplomados/as en traballo social e
dous/dúas auxiliares de administración xeral por un período máximo de seis
meses para a área de Política Social. Expte. 32709/220.
SERVIZOS XERAIS
13.- Proposta de aprobación do proxecto de "Renovación da capa de rodaxe na
rúa Areal”. Expte. 3971/443.
14.- Proposta de aprobación do proxecto de “Pavimentación na Avda. Castelao”.
Expte. 3969/443.
15.- Expediente de contratación das obras do proxecto de “Proxecto construtivo de
beirarrúas na rúa Mantelas”.Expte. 119/441.
VOLUNTARIADO
16.- Proposta de adxudicación da contratación dos servizos de apoio técnico á
Oficina Municipal de Voluntariado e formación ás persoas voluntarias e
entidades de voluntariado. Expte. 578/332.
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 8 de novembro de 2018,
ao remate da sesión ordinaria convocada para a mesma data, en primeira
convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois
en segunda
convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.
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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

