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

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Ratificación da urxencia.
BENESTAR SOCIAL
Bases do “Programa municipal de axudas extraordinarias a familias para
gastos de aloxamento, subministros e alimentación- 2017”. Expte.
132218/301.
DEPORTES
Clasificación de ofertas para a contratación do subministro de equipos
para a renovación das instalacións de produción de AQS no Pavillón do
Carme e no Complexo deportivo de Balaídos. Expte. 718/611.
EDUCACIÓN
Pagamento de dietas establecidas por asistencias dos representantes
municipais ás sesións dos Consellos Escolares dos Centros de ensino
público, no período de setembro a decembro de 2016. Expte.
18511/332.
PARQUE MOBIL
Proposta de modificación do contrato que regula a cobertura de riscos
de flota de vehículos de motor de titularidade do Concello de Vigo e
prórroga do mesmo. Expte. 7969/445.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
Solicitude de prórroga de préstamo de dúas obras de Prego de Oliver nº
Inv. 326 e 327. Expte. 5423/337.
SERVIZOS XERAIS
Proxecto de convenio de colaboración coa Deputación Provincial de
Pontevedra para a cesión ao Concello de Vigo da titularidade da “E.P.
2001 Calvario La Garrida. Tramo Iglesia de Beade A Garrida (PO 330).
Lugar de Porto, entre regato Quintián e o nº 77 da Estrada do Porto”, e
para o financiamento e execución das obras precisas para a súa
transformación e ampliación. Expte. 4220/440.
Proposta de adxudicación da contratación das obras de humanización
da rúa Estornino, entre Gregorio Espiño e Xílgaro. Expte. 3968/440.

9.-

VIAS E OBRAS
Proposta de aprobación da certificación final de obra de
“acondicionamento da praza de titularidade municipal sobre o Mercado
do Progreso”. Expte. 78039/250.

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 29 de decembro de 2016, ás 10,25 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.
CCA/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
O CONCELLEIRO SECRETARIO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Cayetano Rodríguez Escudero.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

