ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
02 DE DECEMBRO DE DE 2016.

1.-

Ratificación da urxencia.

DEPORTES
2.- Subvención directa a favor da Federación Galega de Fútbol en relación
á organización do Proxecto de deportivo “LXXXIII Copa Vigo de Fútbol”
-2016. Expte. 15600/333.
PARQUES E XARDÍNS
3.- Proposta aprobación gasto adicional, Servizo de Conservación e
Reposición de zonas verdes. Expte. 7614/446.
PATRIMONIO HISTÓRICO
4.- III Programa para arrumbar medianeiras e outros elementos verticais
con incidencia sobre a vía pública e demais espazos libres que
conforman a paisaxe urbana. Expte. 8374/307.
RECURSOS HUMANOS
5.- Nomeamento interino, por execución de programa temporal, dun/dunha
profesor/a de pintura, por un período máximo de seis meses, para a
Escola municipal de Artes e Oficios. Expte. 28811/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
6.- Subvención, mediante un convenio coa Fundación Premios da Crítica
Galicia, para o desenvolvemento da XXXIX Edición dos Premios da
Crítica-Galicia. Expte. 1030/330.
SERVIZOS XERAIS
7.- Adxudicación da contratación das obras de renovación de firmes en vías
municipais nas diferentes parroquias do Concello de Vigo. Lotes 1 e 3.
Expte. 78025/250.
8.- Adxudicación da contratación das obras de humanización da rúa Vía
Norte (fase I), entre travesía de Vigo e rúa Escultor Gregorio Fernández.
Expte. 3943/440.

9.- Nomeamento da dirección facultativa e delegación de compentencias na
execución da obra de renovación de firmes en vías municipais nas
diferentes parroquias do Concello de Vigo. Expte. 78828/250.
10.- Nomeamento da dirección facultativa e delegación de competencias na
execución da obra “Humanización da rúa Vía Norte. Fase I.(Entre
Travesía de Vigo e Escultor Gregorio Fernández). Expte. 3333/443.
11.- Clasificación de ofertas para a contratación das obras de reforma de
Grada de Río do Estadio municipal de Balaídos. Expte. 4051/440.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos
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 2 de decembro 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 aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular
da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e aos
demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE. Fágase
público no taboleiro da Casa do Concello para os efectos de información.
CCA/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

