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

3.-

4.-

5.-

6.-

Ratificación da urxencia.
CULTURA
Subvención ao Conservatorio superior de Música de Vigo para o
desenvolvemento do Programa EXPLURART durante o exercicio 2015.
Expte. 632/330.
Subvención nominativa á Fundación Coral Casablanca para o
desenvolvemento do programa de concertos durante o exercicio 2015.
Expte. 630/330.
EMPREGO
Proposta de aprobación da memoria do proxecto municipal “Fomento da
colaboración empresarial para a mellora da competitividade
(FOCOEMP)” e solicitude de subvención á Unión Europea. Expte.
12541/77.
OSPIO
Nomeamento de dirección facultativa e coordinador de seguridade e
saúde da obra Fase II da Grada Tribuna e cuberta do Estadio de
Balaídos. Expte. 3140/443.
SERVIZOS XERAIS
Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación das
obras de reparación do muro na traza do Canal de Eiras. Expte.
3365/440.

7.-

Certificación final das obras para a execución do proxecto de
“Humanización da rúa Aragón. Fase III”. Expte. 2674/440.

8.-

Certificación final das obras para a execución do proxecto de
“Humanización da rúa Mª Berdiales. Expte. 2757/440.

9.-

Certificación final das obras do proxecto de “Humanización da rúa Juan
Ramón Jiménez, entre avda. das Camelias e rúa Menéndez Pelayo”.
Expte. 2678/440.

URBANISMO
10.- Proposta de acordo para a elaboración dun novo Plan Xeral de
Ordenación municipal. Expte. 15313/411.
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 2015, ás 13,30 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, 17 de decembro de 2015.
CCA/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

