SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 241/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 23 DE NOVEMBRO DE 2017.
1.2.-

3.-

4.-

Ratificación da urxencia.
MEDIO AMBIENTE
Solicitude de axuda destinada a concellos de Galicia para a reposición da
sinaléctica turística afectada polos incendios, ao abeiro da Orde conxunta do
27/10/2017, de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia. Expte. 13039/306.
PATRIMONIO HISTÓRICO
Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Deputación provincial de Pontevedra para recuperar e por en valor a
edificación coñecida cono “Villa Solita”, sita fronte o nº 22 do Cño. Do
Freixeiro en Alcabre. Expte. 8712/307.
URBANISMO
Proposta de convenio de colaboración entre a Consellería de Infraestruturas e
Vivenda da Xunta de Galicia, o Concello de Vigo e a Entidade Empresarial
ADIF-Alta Velocidade, para a execución dos accesos e nova vialidade urbana
do entorno da estación intermodal de Vigo. Expte. 323/403.
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 23 de novembro de 2017, ao remate da sesión ordinaria convocada
para a mesma data, 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

