SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 328/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 19 DE ABRIL DE 2018.
1.2.-

3.-

4.5.-

6.-

7.-

Ratificación da urxencia.
BENESTAR SOCIAL
Proxecto de convenio de colaboración coa «Fundación Menela» para o desenvolvemento dun programa de respiro familiar dirixido a familias e coidadores habituais de persoas afectadas por algunha discapacidade – ano 2018.
Expte. 151554/301.
Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de Persoas Sordas de
Vigo para a prestación do servizo de intérprete de língua de signos-ano 2018.
Expte. 151168/301.
CONTRATACION
Aclaracións ás cuestións formuladas respecto do procedemento aberto para a
contratación do servizo do Programa Infancia e Familia. Expte. 150888/301.
Informe sobre o recurso especial en materia de contratación interposto por
Complementos Policiais, S.L. contra os pregos que rexen o procedemento
aberto para a contratación de subministro de vestiario para o persoal do
concello de Vigo. Expte. 4799/440.
URBANISMO
Modificación orzamentaria núm. 5/2018. Crédito extraordinario para a
financiación das axudas de rehabilitación das vivendas nos ARIS do Casco
Vello, Bouzas, Coia e Santa Clara. Expte 10651/407.
Execución de sentenza núm. 32/2018 do Xulgado do ContenciosoAdministrativo núm. 1 de Vigo do 31.01.2018 (P.A. 178/2017). Expte.
10475/407.
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 19 de abril 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

