SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 475/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 29 DE NOVEMBRO DE 2018.
1.-

2.-

3.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 15 de novembro de
2018.
ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de sentenzas e outras resolucións xudiciais que
resolven procedementos (Relación 9/2018). Expte. 11753/111.
CONTRATACIÓN
Resolución de oficio do contrato de prestación de servizos do artista nacional
Joan Manuel Serrat no auditorio de Castrelos-Programa Vigo en Festas
2018. Expte. 6247/241.

4.-

Instrucións para a planificación da contratación municipal. Expte. 5949/241.

5.-

FESTAS
Dar conta da relación de contratos menores tramitados no Servizo de Festas
durante o mes de outubro de 2018. Expte. 7731/335.

6.-

7.-

8.-

IGUALDADE
Dar conta da renuncia presentada pola entidade Asociación Veciñal O
Freixo, á subvención concedida ao abeiro do “Programa específico de subvencións da Concellería de Igualdade para a realización de programas e/ou
actividades de promoción das mulleres do ano 2018”. Expte. 8451/224.
MEDIO AMBIENTE
Proposta de prórroga do contrato de cesión temporal e gratuita de uso de
terreo para horta urbana sito en Avda. Ramon Nieto 266 interior Vigo. Expte.
11402/306.
NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA
Proposta de aprobación do programa “Vigo co deporte e coa lingua” para a
normalización da lingüa galega no ámbito do deporte e da mocidade. Expte.
2477/334.

9.-

SERVIZO EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Expediente de contratación de subministros e servizos dun sistema de
xestión de emerxencias con equipo de xeolocalización para o Servizo de
Bombeiros. Expte. 35/2131.

10.-

Expediente de contratación do mantemento correctivo do vehículo de altura
número 209, matrícula E2188BFL do Servizo de Bombeiros. Expte.
5530/213.

11.-

Expediente de contratación do subministro dun vehículo autoescaleira
automática de salvamento en altura de 39 metros para o Servizo de
Bombeiros. Expte. 5473/213.

12.-

URBANISMO
Dar conta do pase á vía de constrinximento de multas urbanísticas. Expte.
11142/407.

13.-

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 29 de novembro 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
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

