ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 30 DE XULLO DE 2010 .
1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos
servizos correspondentes aos meses de xaneiro e maio 2010. Expte.
19916/220.

3.-

Gratificación por domingos, festivos e nocturnidade do persoal do Servizo de
Extinción de Incendios correspondentes ao mes de maio 2010. Expte.
19997/220.

4.-

Proxecto de convenio entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura da Xunta de Galicia, a Sociedade Estatal “Agua de la Cuenca del
Norte S.A.” e o Concello de Vigo, para a execución do proxecto “Ampliación e
modernización da EDAR do Lagares”.

5.-

Expediente de contratación para o espectáculo “Vigo, terra de tesouros” da
compañía teatral Xarxa Teatre na Porta do Sol o día 2-08-10, para o pregón
das Festas de Verán 2010. Expte. 3744/335.

6.-

Expediente de contratación musical de Mika no Auditorio de Castrelos o día
14.08.10, con motivo das Festas de Verán 2010. Expte. 3748/335.

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 30 de xullo de 2010, ás 13,45
h. (foi convocada para as 9.00 horas e trasladouse para esta hora) en primeira con vocatoria 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; ao titular da
Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de
Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdGPSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de
información.
Vigo, 29 de xullo de 2010.
am.
O ALCALDE,
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Abel Caballero Álvarez

Isaura Abelairas Rodríguez.

