ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
26 DE XANEIRO DE 2015.
1.2.-

3.-

4.-

Ratificación da urxencia.
CULTURA, FESTAS E MUSEOS
Proxecto de convenio coa Agrupación de Centros Deportivos e Culturais
e a Federación de Peñas Recreativas “El Olivo” para a organización dos
actos do Entroido 2015. Expte. 5917/335.
Subvención á Fundación MARCO para o funcionamento e actividades
do Museo de Arte Contemporánea de Vigo durante 2015. Expte.
OSPIO
Plan de seguridade e saúde e aceptación do Plan de xestión de
residuos da obra “finalización das obras de humanización da Avda. da
Hispanidade (entre Gran Vía e Zamora)”. Expte. 2831/443.

5.-

Plan de seguridade e saúde e aceptación do Plan de xestión de
residuos da obra “Humanización da rúa Pazos e Entronque”. Expte.
2827/443.

6.-

Plan de seguridade e saúde e aceptación do Plan de xestión de
residuos da obra “Humanización da rúa Juan Ramón Jiménez, entre
avda. das Camelias e rúa Menéndez Pelayo”. Expte. 2828/443.

7.-

Nomeamento da dirección facultuativa e coordinador de seguridade e
saúde da obra “Humanizaicón da rúa María Berdiales”. Expte. 2829/443.

8.-

Proposta de aprobación do proxecto e custos asociadios da obra
“Renovaicón de deres de abastecemento e saneamento no casco
urbán. Fase 1B”. Expte. 2572/443.

9.-

Encomenda a Aqualia da redacción do proxecto “Renovación da rede de
saneamento na rúa Robleda, entre os números 52 e 60”. Expte.
3057/440.

RECURSOS HUMANOS
10.- Complemento de produtividade ao Servizo da Policía Local – decembro
2014. Expte. 43087/212.

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 26 de xaneiro de 2015, ás 14,00 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 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, 26 de xaneiro de 2015.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

