ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
8 DE XULLO DE 2015.

1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

Proposta de convenio de colaboración coa Deputación Provincial de
Pontevedra para a realización das obras de remodelación do Estadio
Municipal de fútbol de Balaídos. Expte. 3355/440.

3.-

Proposta de convenio de colaboración coa Deputación Provincial de
Pontevedra para a realización das obras de conservación e mantemento
dos campos de fútbol no termo municipal de Vigo

4.-

Clasificación de ofertas para a instalación e explotación de servizos de
temporada nas praias. Expte. 10618/306.

5.-

Adxudicación dunha subvención directa a favor do Club Atletismo
Feminino Celta co obxecto de colaborar co financiamento dos gasto s
ocasionados polo Gran Premio Cidade de Vigo de atletismo 2015.
Expte. 14232/333.

6.-

Proposta de acordo do inicio das obras de reforzo da capa de rodadura
do firme na avda. de Buenos Aires Expte. 3159/440.

7.-

Proposta de modificación do acordo da Xunta de Goberno Lolcal do
15/06/15, sesión extraordinaria e urxente, de determinación do número,
réxime e retribucións do persoal eventual da Alcaldía.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos
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 oito de xullo de 2015, ás 10:30 h. en primeira convocatoria e, de non
existir quórum, unha hora despois (11:30 h.) en segunda convocatoria, para
resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular
da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e aos
demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE. Fágase
público no taboleiro da Casa do Concello para os efectos de información.
Vigo, 8 de xullo de 2015.
rs.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Olga Alonso Suárez.

