ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 10 DE SETEMBRODE 2015.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

Acta da sesión ordinaria do 27 de xullo, e ordinaria e extraordinaria e
urxente do 31 de xullo de 2015.
EDUCACIÓN
Solicitude ao Centro Asociado da UNED en Vigo de autorización para
traslado das ensinanzas de grados ás novas instalacións do Auditorio
Mar de Vigo. Expte. 17287/332.
Proposta de aprobación da conta xustificativa da Aula UNED Vigo,
exercicio 2014 e pagamento anticipado 2015. Expte. 16933/332.
EMPREGO
Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo
Servizo de Desenvolvemento local e Emprego durante os meses de
xuño, xullo e agosto. Expte. 12182/77.
IGUALDADE
Proposta de autorización de prórroga da cesión temporal da vivenda
municipal identificada no rexistro de entidades prestadoras de servizos
sociais co número F00473-C-006. Expte. 6693/224.
INTERVENCIÓN XERAL
Asistencia da xefa de Fiscalización, Dolores Hernández, ao curso sobre
“Fiscalización das subvencións” en Santiago de Compostela. Expte.
102545/140.
MEDIO AMBIENTE
Proxecto de convenio de colaboración coa entidade Vego
Supermercados S.A. sobre a realización de actividades de
sensibilización e educación medioambiental. Expte. 11295/306.
PATRIMONIO HISTÓRICO
Toma de coñecemento da acta de medición final das obras de mellora e
reposición de espazos públicos no Casco Vello, no ámbito da Princesa e
Praza de Argüelles. Expte. 7279/307.
SERVIZOS XERAIS
Expediente de contratación das obras do Proxecto de reparación do
muro na traza do Canal de Eiras, Camiño Condesa Torrecedeira,
Cedeira e Redondela. Expte. 3365/440.

10.- Toma de coñecemento do documento final do expediente de
contratación das obras “Humanización Avda. Castrelos, entre Avda.
Alcalde Portanet e Clara Campoamor”. Expte. 2547/440.
11.- Toma de coñecemento do documento final do expediente de
contratación das obras “Execución de beirarrúas na rúa Saa, Beade”.
Expte. 2546/440.
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 10 de
setembro de 2015, ás 9,30 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.
Vigo, 8 de setembro de 2015.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.

