SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 155/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 4 DE MAIO DE 2017.

1.-

Ratificación da urxencia.

DEPORTES
2.- Proxecto de convenio de colaboración coa Agrupación Viguesa de Atletismo
co obxecto de colaborar no financiamento dos gastos ocasionados polo
desenvolvemento do Proxecto “II Circuito Concello de Vigo de Atletismo en
pista-series municipais” durante o ano 2017. Expte. 15856/333.
EMPREGO
3.- Proposta de aprobación do Proxecto de obradoiro de Emprego FORMAWEB
e solicitude de subvención á Consellaría de Economía, Emprego e Industria
da Xunta de Galicia Expte. 14020/77.
PATRIMONIO HISTÓRICO
4.- Expediente de contratación das obras do proxecto “Actuacións preparatorias
orientadas ao desenvolvemento do 3º Programa para pintado de medianeiras
e outros elementos verticais con incidencia na vía Pública”. Expte. 8521/307.
SERVIZOS XERAIS
5.- Proposta de adxudicación da contratación das obras de aparcadoiro público
en terreos de titularidade municipal lindeiros ao Hospital Álvaro Cunqueiro.
Expte. 4.180/440.
TRANSPORTES
6.- Denuncia do convenio de colaboración entra a Consellería de Infraestruturas e
Vivenda da Xunta de Galicia, o Concello de Vigo e a empresa Viguesa de
Transportes S.L. para a integración do Concello de Vigo na Área de transporte
metropolitano de Vigo. Expte. 1117/449.
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 maio de 2017, ás 8,45 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.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

