ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 13 DE XULLO DE 2017.

1.-

2.3.-

4.-

5.-

6.-

Actas das sesións extraordinaria e urxente do 19/06/2017 e ordinaria e
extraordinaria e urxente do 22/06/17.
CONTRATACIÓN
Proposta de clasificación de ofertas, expediente de contratación dos
servizos de decoración do alumeado do Nadal. Expte. 4384/106.
Proposta de clasificación de ofertas do expediente de contratación do
servizo de xestión dos traballos técnicos derivados da programación de
actividades e espectáculos no Auditorio Municipal da Casa do Concello.
Expte. 1165/330.
DEPORTES
Proposta de subvención a favor da Agrupación Viguesa de Atletismo
pola organización do "Gran Premio Cidade de Vigo de Atletismo".
Expte. 16180/333.
LIMPEZA
Proposta de adhesión do Concello de Vigo ao Convenio Marco de
Colaboración entre a Xunta de Galicia e as entidades xestoras do SIX
de resíduos de pilas e acumuladores (RPA). Expte. 3949/252.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Proxecto de convenio de colaboración coa "Asociación Gallega de
Amigos del Rocío de Vigo". Ano 2017. Expte. 7603/320.

7.-

Proxecto de convenio de colaboración coa Unión Comarcal da Unión da
Confederación Intersindical Galega de Vigo. Ano 2017. Expte.
7608/320.

8.-

Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación "Igual Arte". Ano
2017. Expte. 7566/320.

9.-

PATRIMONIO
Proposta de aprobación de cotas de participación nos servizos comúns
do edificio municipal da Praza da Princesa, nº 7. Expte. 19960/240.

10.-

11.-

1.-

PATRIMONIO HISTÓRICO
Relación de contratos menores correspondentes ao segundo trimestre
2017. Expte. 8623/307.
POLICÍA LOCAL
Proposta de solicitude á Dirección Xeral de Emerxencia e Interior da
Xunta de Galicia da concesión da placa individual ao mérito policial e
subsidiariamente a medalla ao mérito policial ao policía local 294483.
Expte. 54534/212.
Rogos e preguntas.
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 ordinaria na súa Sala o día 13 de xullo de 2017, ás
10,00 h. 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 ós efectos de información.
CCA/rs.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

