SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 291/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 22 DE FEBREIRO DE 2018.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Ratificación da urxencia.
PARQUES E XARDÍNS
Aprobación do Programa para a análise, avaliación, diagnose, execución de
control da normativa de aplicación para instalacións do Servizo de Montes,
Parques e Xardíns. Expte. 10360/446.
SERVIZOS XERAIS
Dar conta da resolución do Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, recaída no recurso interposto contra a licitación do contrato de
servizos de redacción do proxecto das obras das novas gradas de Gol e
Marcador, dun aparcamento subterráneo e dun proxecto conxunto do Estadio
Municipal de Balaídos (Vigo). Expte. 5036/440.
Expediente de contratación do subministro de vestiario para o persoal
municipal do Concello de Vigo. Expte. 4799/440.
XUVENTUDE
Solicitude de subvención á Secretaría de Estado de Servicios Sociais e
Igualdade para o Programa de Ocio alternativo para prevención de consumos
aditivos en menores e xóvenes do Concello de Vigo. Expte. 8579/336.

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 22 de febreiro de 2018,
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

