ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
17 DE DECEMBRO DE 2014.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

Ratificación da urxencia.
ALCALDÍA
Subvención á Cofradía Do Santísimo Cristo dos Aflixidos de Bouzas
para a celebración das Festas do Cristo de Bouzas, declaradas de
interese turístico de Galicia. Expte. 12507/101.
EMPREGO
Bases de selección de persoas candidatas a beneficiarias do programa
“Vigo Emprega” nas categorías de capataz, oficial e peón. Expte.
11357/77.
IGUALDADE
Proposta de addenda ao “convenio de colaboración co Consorcio
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar” para a xestión do “Centro
de Emerxencia para mulleres vítimas de violencia de xénero”. Expte.
3603/224.
FOMENTO
Aprobación certificación final de obra “Proxecto de reforzo da capa de
rodadura do firma da avda. Do Tranvía PK 3+140 a PK 3+890. Expte.
70546/250.

6.-

Proposta de adxudicación obras para a execución do proxecto de
“Execución de beirarrúas na rúa Saa-Beade”. Expte. 2600/440

7.-

Proposta de adxudicación obras para a execución do “Proxecto de
humanización da avda. Castrelos, entre avda. Portanet e Clara
Campoamor. Expte. 2590/440

8.-

Proposta de adxudicación obras de “Humanización Rosalía Castro Fase
I”, entre República Argentina e Canceleiro. Expte. 2619/440

9.-

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
Plan de seguridade e saúde das obras de “Melloras e renovación de
equipamentos de pista deportiva de Mestre Prudencio Rodríguez Dios
1”. Expte. 7787/446.

10.- Plan de seguridade e saúde das obras de “Melloras e renovación de
equipamentos de pista deportiva de Hispanidade”. Expte. 7790/446.
11.- Plan de seguridade e saúde das obras de “Melloras e renovación de
equipamentos de pista deportiva de Valadares”. Expte. 7792/446.

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 17 de decembro de 2014, ás 14:00 h. en primeira convocatoria e, de
non existir quórum, unha hora despois (15:00 h) 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 titular do Órgano de Apoio á
Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal
do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós
efectos de información.
Vigo, 17 de decembro de 2014.
me/rs.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Dª. Mª Jesús Lago Rey.

