SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 243/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 28 DE NOVEMBRO DE 2017.

1.2.-

3.-

Ratificación da urxencia.
EDUCACIÓN
Requirimento de anulación ou revogación con carácter previo á
interposición de Recurso Contencioso Administrativo: 1º Liquidación
ano 2017 do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
sobre réxime de cofinanciamento Escolas Infantís. Expte. 20000/332.
FOMENTO
Proposta de clasificación na contratación de servizos para a redacción
do proxecto de execución das obras dun pavillón polideportivo cuberto
e instalacións complementarias para a completa urbanización das
parcelas nº 28 e 29 do plan parcial S.U.P. P.P. 1 Quirós. Expte.
4639/440.

4.-

Proposta de clasificación para a contratación da cobertura do seguro de
riscos diversos da flota de vehículos de motor de titularidade do
Concello de Vigo. Expte. 12550/445.

5.-

Proposta de adxudicación da contratación das obras de humanización
da rúa Canceleiro, entre Rosalía de Castro e García Barbón. Expte.
4668/440.

6.-

PATRIMONIO HISTÓRICO
Proposta de aprobación do “Cuarto programa para arrumbar
medianeiras e outros elementos verticais con incidencia sobre a vía
pública, e demais espazos libres que conforman a paisaxe urbana”.
Expte. 8753/307.

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 extraordinaria e urxente na súa Sala o día 28 de
novembro 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/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
O CONCELLEIRO SECRETARIO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Cayetano Rodríguez Escudero.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

