SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 522/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DO 31 DE XANEIRO DE 2019.
1.-

2.-

Ratificación da urxencia.
EMPREGO
Proposta de aprobación da memoria “Mellora de zonas verdes urbáns e
beirarrúas nos barrios”, para presentar á convocatoria de axudas e
subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación de persoas en
situación ou risco de exclusión social perceptoras da RISGA para o ano
2019. Expte. 16167/77.

3.-

Proposta de aprobación das memorias “Obras de mellora nos parques
municipais de Vigo” e “Mantemento das zonas rurais do Concello de Vigo”
para para presentar á convocatoria de axudas e subvencións para a o
fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de
colaboración coas entidades locais para o exercicio do ano 2019. Expte.
16164/77.

4.-

Reintegro parcial da subvención concedida á asociación de Jóvenes
Empresarios de Galicia (AJE Vigo)
ao abeiro da convocatoira de
subvencións para o fomento do emprego en entidades sen ánimo de lucro
2018. Expte. 16046/77.

5.-

6.-

7.-

FESTAS
Expediente de contratación do servizo da actuación artística da cantante
Chenoa o día 1 de marzo na Porta do Sol, con motivo do programa Entroido
2019. Expte. 7850/335.
Expediente de contratación do servizo da actuación artística do grupo
SIDECARS o día 2 de marzo na Porta do Sol, con motivo do programa
Entroido 2019. Expte. 7853/335.
SERVIZOS XERAIS
Clasificación de ofertas para a contratación das obras de "Humanización da
rúa García Barbón dende Serafín Avendaño ata Rosalía de Castro – marxe
impar" Expte.141/441.

8.-

Proposta de aprobación do proxecto de “Pavimentación da rúa Urzáiz”.
Expte. 4114/443.

9.-

Proposta de adxudicación para a contratación das obras de “Implantación de
vía verde sobre antigo trazado ferroviario entre Teis e Urzáiz" e o
mantemento das zonas verdes, do mobiliario urbano e das instalacións
eléctricas. Expte. 117/441.

10.-

Proposta para deixar sen efecto acordo da XGL de 10/05/18 e aprobación de
novo “Proxecto básico e de execución para a renovación de céspede
artificial e instalacións no campo de fútbol de As Relfas – Sárdoma”. Expte.
3791/443.

11.-

Proposta de aprobación do “Proxecto de renovación de instalacións no
campo de fútbol de Comesaña”. Expte. 3794/443.

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 31 de xaneiro de 2019,
ás
14,30 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,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

