SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 490/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 20 DE DECEMBRO DE 2018.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Actas das sesións ordinaria e extraordinaria e urxente do 7 de decembro e
extraordinaria e urxente do 12 de decembro de 2018.
EDUCACIÓN
Bases e convocatoria para a adxudicación de prazas para a participación no
programa municipal de inmersión en lingua inglesa (VIGO EN INGLÉS
2019) dirixidas ao alumnado de 3.º de eso de centros educativos de Vigo
sostidos con fondos públicos. Expte. 22843/332.
EMPREGO
Pérdida do dereito de cobro de subvención ao abeiro das “Axudas para o
fomento do emprego a entidades sen ánimo de lucro” outorgada á “ASOC.
FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER GALICIA”. Expte. 14601/77.
FESTAS
Dar conta da relación de contratos menores tramitados no Servizo de Festas
durante o mes de novembro de 2018. Expte.7765/335.
MEDIO AMBIENTE
Proposta de aprobación do “Plan de Ocupación, Instalación e Explotación de
Servizos de Tempada: Quioscos nas Praias do término municipal de Vigo
para o ano 2019”. Expte. 13848/306.

6.-

PARQUES E XARDÍNS
Prórroga do contrato maior de servizo de mantemento, conservación e
reposición no parque de O Castro. Expte. 11550/446.

7.-

PATRIMONIO HISTÓRICO
Dar conta dos contratos menores tramitados polo Servizo de Patrimonio
Histórico durante o último trimestre de 2018. Expte. 9230/307.

8.-

RECURSOS HUMANOS
Proposta de contratación en réxime laboral fixo con cargo a 11 prazas
vacantes de oficial de instalacións municipais, OEP 2014-2015-2016. Expte:
33085/220.

9.-

10.-

SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
Dar conta dos contratos menores tramitados polo Servizo de Museos
Municipais e o Museo Quiñones de León no mes de novembro de 2018.
Expte. 2312/341.
SERVIZOS XERAIS
Addenda para ampliación do prazo de vixencia do “Convenio de
colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de
Vigo para a cesión a este da titularidade da Estrada Provincial EP-2001
Calvario-La Garrida. Tramo Igrexa de Beade-A Garrida (PO 330) Lugar de
Porto”. Expte. 4220/440.

11.-

Addenda para ampliación do prazo de vixencia do “Convenio de
colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de
Vigo para a cesión a este da “Estrada Provincial 2002 Gran Vía-Avda de
Madrid. Rúa Emilia Parzo Bazán” e para execución do proxecto de
humanización de dita estrada no treito entre Gran Vía e Avda. Arquitecto
Palacios. Expte. 4152/440.

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 20 de decembro 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
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