SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 196/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 3 DE AGOSTO DE 2017.

1.-

Ratificación da urxencia.

ALCALDÍA
2.- Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Mercantil Avanza
Spain S.A., para o desenvolvemento de accións de promoción das Illas Cíes
como candidata a Patrimonio Mundial UNESCO. Expte. 15230/101.
3.-

4.-

5.-

COMERCIO
Proposta de adxudicación da contratación dos servizos de decoración
luminosa do nadal. Expte. 4.384/106.
EMPREGO
Proxecto de convenio de colaboración coa “Cooperativa de Armadores de
Pesca del Puerto de Vigo (ARVI)” no marco do fomento municipal de emprego
para o ano 2017. Expte. 13921/77.
Proposta de aprobación do proxecto denominado “Vigo Integra V” e solicitude
de subvención á Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de
Galicia. Expte. 14291/77.

LIMPEZA
6.- Prórroga do contrato de xestión de residuos voluminosos de Vigo. Expte.
6548/252.
MEDIO AMBIENTE
7.- Expediente de contratación para a adxudicación das autorizacións de
ocupación, instalación e explotación dos quioscos de temporada nº 1 Areal da
Punta, A Guía, e nº 10 Areal do Vao. Expte. 12743/306.
PARQUES E XARDÍNS
8.- Proposta de aprobación do recálculo das anualidades correspondentes á
ampliación do contrato de servizo de conservación e reposición de zonas
verdes. Expte. 9151/446.

RECURSOS HUMANOS
9.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas, de seis oficiais
pavimentadores/as para o taller de Vías e Obras, por un prazo de seis meses.
Expte. 29814/220.
10.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas, dun/dunha oficial
sepultureiro/a para o servizo de Cemiterios, por un prazo de seis meses
Expte. 30205/220.
SEGURIDADE
11.- Expediente de contratación do Servizo de sinalización horizontal e vertical do
Concello de Vigo. Expte. 98714/210.
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 3 de agosto de 2017, as
14,00h. , 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

