SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 212/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 27 DE SETEMBRO DE 2017.

1.2.-

Ratificación da urxencia.
ELECTROMECÁNICOS.
Proposta de pagamento da achega económica reintegrable á “Axencia
Intermunicipal de enerxía da Área de Vigo” para facer fronte á situación de
liquidez previsible no procedemento iniciado para a liquidación da Fundación.
Expte. 43449/444

3.-

RECURSOS HUMANOS
Proposta de creación dunha bolsa de emprego que permita nomeamentos
interinos como programador/a informático/a. Expte. 30659/220.

4.-

SERVIZOS XERAIS
Proposta de aprobación do Proxecto básico e de execución de “Humanización
da rúa María Berdiales”, entre Gran Vía e Hernán Cortés. Expte. 3513/443.

5.-

Proposta de aprobación do proxecto modificado nº 1 do “proxecto de
execución de obra do aparcadoiro público en terreos de titularidade municipal
colindantes ao Hospital Álvaro Cunqueiro”. Expte. 4180/440.

6.-

Proposta de adxudicación da contratación do subministro de formigóns e
morteiros, áridos e materiais de construción e de ferretería para o taller de
Fomento do Concello de Vigo. Expte. 79256/250.

7.-

Proposta de adxudicación da contratación das obras de substitución de firmes
de vías en contornos patrimoniais nas diferentes parroquias do Concello de
Vigo. Lote nº 1-Vigo centro. Expte. 4653/440.

8.-

Clasificación de ofertas para a renovación dun ascensor no edificio da Casa
Consistorial do Concello de Vigo. Expte. 3994/440.

9.-

Expediente de contratación das obras para a execución do “Proxecto básico e
de execución de cubrición do patio do Colexio Rocío”. Expte. 4817/440.

10.- Proposta de aprobación dunha addenda para a adecuación financeira e o
prazo do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Deputación

de Pontevedra para a realización das obras de remodelación do Estadio
municipal de fútbol de Balaídos. Expte. 3355/440.
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 27 de setembro de
2017, ás 11,45 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

