SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 239/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 21 DE NOVEMBRO DE 2017.
1.-

2.-

3.4.-

5.-

Ratificación da urxencia.
ELECTROMECÁNICOS
Expediente de contratación do subministro de enerxía eléctrica en media e
baixa tensión para as distintas instalacións e dependencias do Concello de
Vigo. Expte. 41785/444.
RECURSOS HUMANOS
Proposta de modificación puntual da vixente RPT- reorganización de servizos,
readscrición e revisión de retribucións de diversos postos. Expte. 30627/220.
Proposta de reestruturación da Área de Réxime Interior e creación da Área de
Xestión Municipal en execución das previsións contidas nas Leis 39 e
40/2015, do 1 de outubro. Expte. 30790/220.
SERVIZOS XERAIS
Clasificación de ofertas para a contratación das obras de acondicionamento e
mellora no entorno da Escola Música de Beade. Expte. 4740/440.

6.-

Clasificación de ofertas para a contratación das obras de mellora da
pavimentación da rúa García Olloqui e Praza de Compostela. Expte.
4829/440.

7.-

Rectificación erro na aprobación do proxecto técnico e custos asociados ao
mesmo para a execución das obras de “mellora da rede de saneamento na
contorna do IES de Beade”. Expte. 4777/440.

8.-

Expediente de contratación da redacción do proxecto básico e de execución
das obras das novas gradas de Gol e Marcador do Estadio Municipal de
Balaídos e dun aparcamento soterrado, así como dun proxecto refundido do
conxunto do Estadio. Expte. 5036/440.

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 21 novembro de 2017,
ás 9.00 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

