SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 282/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 8 DE FEBREIRO DE 2018.

1.- Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
2.- Aclaracións ás cuestións formuladas por determinadas empresas respecto do
procedemento aberto para a contratación dos servizos de portería, control de
acceso e información ao público nas oficinas municipais de distrito. Expte.
3725/321.
EMPREGO
3.- Proxecto de convenio de colaboración coa “Asociación Rede de Mulleres
Veciñais contra os malos tratos” no marco do fomento do emprego para a
potenciación do acompañamento e apoio ás vítimas de violencia de xénero”.
Expte. 14811/77.
PATRIMONIO HISTÓRICO
4.- Proposta de aprobación do Proxecto de actuacións preparatorias orientadas
ao desenvolvemento do 4º Programa para arrumbar medianeiras e outros
elementos verticais con incidencia sobre a vía Pública. Expte. 8859/307.
SERVIZOS XERAIS
5.- Proposta para encomendar á Entidade Concesionaria Aqualia a redacción do
proxecto técnico das obras de “Mellora da rede de abastecemento e
saneamento na rúa Venezuela”. Expte. 5323/440.
6.- Proxecto de execución de obra “Renovación dun ascensor no edificio da Casa
Consistorial do Concello de Vigo”. Expte. 3994/440.
7.- Expediente de contratación da “Rehabilitación e Transformación do contorno
urbano da Gran Vía entre a rúa Lepanto e a rúa Nicaragua”. Expte. 5143/550.

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 8 de febreiro de 2018,
as 14,00 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.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Isaura Abelairas Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

