SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 285/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 15 DE FEBREIRO DE 2018.

1.2.-

3.-

4.-

5.-

Ratificación da urxencia.
DEPORTES
Expediente de contratación do servizo de limpeza das areas deportivas
municipais dependentes da Concellería de Deportes, vestiarios, servizos
hixiénicos e outros espazos das instalacións deportivas. Expte. 1537/611.
PATRIMONIO
Contrato de alugueiro entre o Concello de Vigo e o organismo público
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para a disposición dos
terreos entre os PP.KK 173/503 ao 177/100, para a creación dunha vía non
motorizada de Vigo a Redondela no término municipal de Vigo. Expte.
20057/240.
SERVIZOS XERAIS
Participación do Concello de Vigo no “Plan de mellora de camiños municipais
2018-2019” e aprobación do Proxecto de “reforzo da capa de rodaxe do firme
dun camiño municipal anexo á estrada do Zondal, inicio PP.QQ.
4+800”.Expte. 5349/440.
TRANSPORTES
Disposición complementaria da Ordenanza municipal reguladora do servizo
de taxi na Cidade de Vigo, pola que se definen as características específicas
de identificación dos vehículos adscritos as licencias de taxi . Expte.
1510/449.
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 15 de febreiro de 2018,
ás 10,30 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

