ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
29 DE XANEIRO DE 2016.

1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

DEPORTES
Proposta de autorización pra a organización da carreira denominada “V
Correndo por Vigo” o vindeiro 31 de xaneiro de 2016. Expte. 14485/333.

3.-

EMPREGO
Proposta de aprobación do proxecto “Vigo Integra IV” e solicitude de
subvención á Xunta de Galicia. Expte. 12618/77.

4.-

Proposta de aprobación do proxecto “Obradoiro de Emprego Vigo
Prepara” e solicitude de subvención á Xunta de Galicia. Expte.
12617/77.

5.-

Proposta de aprobación de memorias de obras e servizos de interese
social para presentar á convocatoria de axudas e subvencións dirixidas
a entidades locais para a contratación de persoas en situación ou risco
de exclusión social preceptoras da RISGA- 2016. Expte. 12621/77.

6.-

Proposta de aprobación de memorias de obras e servizos de interese
social para presentar á convocatoria de axudas e subvencións para o
fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de
colaboración coas entidades locais – 2016. Expte. 12622/77.

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 29 de xaneiro de 2016, ao remate da sesión ordinaria convocada para a
mesma data, 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.
Vigo, 29 de xaneiro de 2016.
CCA/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.

