SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 342/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 18 DE MAIO DE 2018.
1.2.-

3.-

Ratificación da urxencia.
FESTAS
Expediente de contratación da prestación do servizo da produción técnica
local dos espectáculos e actividades do Programa “Vigo en Festas 2018” no
auditorio ao aire libre de castrelos. Expte. 7428/335.
PATRIMONIO HISTÓRICO
Clasificación de ofertas para a contratación das obras dos murais do cuarto
programa para arrombar medianeiras e outros elementos verticais con
incidencia na vía pública. Expte. 8845/307.
RECUSOS HUMANOS

4.-

Proposta desestimatoria de recurso de reposición contra as bases da OEP
2014, 2015 e 2016 presentado por D. José Manuel González Ucha Expte.
31869/220.
SERVIZOS XERAIS

5.-

Proposta de aprobación do proxecto de “Reforzo da capa de rosaxe do firme
dun camiño municipal anexo á Estrada do Zondal inicio PP.KK. 4+800”. Expte.
Expte. 5349/440.

6.-

Rectificación de erro material no informe e en consecuencia no acordo da
XGL de data 10/05/18 relativo á “aprobación de proxectos e custos asociados
aos mesmos para a mellora da rede de abastecemento e saneamento na rúa
Venezuela”.Expte. 5323/440.

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 18 de maio de 2018, ás 09,00 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,
Olga Alonso Suárez.
O SEGUNDO TENENTE DE ALCALDE (Resolución de data 16/05/18)
David Regades Fernández.

