ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
4 DE MARZO DE 2016.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

Ratificación da urxencia.
MEDIOAMBIENTE
Expediente de contratación para a prestación do servizo de vixilancia,
socorrismo, salvamento e asistencia sanitaria de primeiros auxilios en
praias e areais do Concello de Vigo, 2016-2017. Expte. 11483/306.
SERVIZOS XERAIS.
Proposta de participación no Plan marco: mellora de camiños de
titularidade
municipal
de
acceso
a
explotacións
agrarias
2016(cofinanciado co FEADER) e aprobación técnica do Proxecto
“Reforzo de capa de rodadura do firme dun tramo da estrada
Zondal”.Expte. 76484/250.
Aceptación do Plan de Xestión de residuos e aprobación do Plan de
seguridade e saúde das obras de ensanche do estreito da Pividal, na
avda. de Santa Marina. Expte. 3179/443.
URBANISMO
Dar conta da resolución da vicepresidenta da XMU do 22.01.16 de
incoación de expediente de cesión gratuita de parcelas do PMS para a
construción de vivendas de promoción pública polo IGVS. Expte.
1821/433.

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 4 de marzo de 2016 ,
ao remate da sesión ordinaria convocada para a mesma data, 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, 4 de marzo de 2016.
CCA/me.
O ALCALDE,

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Abel Caballero Álvarez

Olga Alonso Suárez.

