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

1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

Solicitude de axudas á Deputación de Pontevedra para a execución do
“II Plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais
2015” e aprobación das Bases para a selección de persoas
beneficiarias. Expte. 12244/77.

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 5 de outubro de 2015, ás 14:55 h. en primeira convocatoria e, de non
existir quórum, unha hora despois (15:55 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, 5 de outubro de 2015.
MXLP/rs.
O PRIM.TTE. ALCALDE
(Resoluc.05/10/2105)
David Regades Fernández
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