ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
11 DE MARZO DE 2016.
1.2.-

3.-

Ratificación da urxencia.
ALCALDÍA
Adxudicación da contratación do patrocinio publicitario para a “Gran
Gala do Deporte de Vigo e a súa Comarca 2016” organizada polo Faro
de Vigo. Expte. 13789/101.
DEPORTES
Proxecto de convenio de colaboración coa Entidade C.D. AMFIV en
base ó desenvolvemento do proxecto xeral de actividade da entidade
considerada de elite na tempada deportiva 2005/2006. Expte.
14899/333.

4.-

Proxecto de convenio de colaboración coa Entidade Coruxo F.C. En
base ó desenvolvemento do proxecto xeral de actividade da entidade
considerada de elite na na segunda fase da tempada deportiva
2015/2016. Expte. 14913/333.

5.-

Bases reguladoras e convocatoria específica para o desenvolvemento
do Proxecto de subvencións a entidades deportivas sen ánimo de lucro
pola súa actividade na tempada deportiva 2015/2016. Expte. 14871/333.

6.7.-

RECURSOS HUMANOS
Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal con motivo das
elecciones xerais do 20 de decembro de 2015. Expte. 27755/220.
Proposta de actuación conxunta e aprobación de Programa de
actuación para a implantación efectiva das previsións contidas na Lei
9/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, acceso á Información
Pública e Bo Goberno. Expte. 27064/220.

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 11 de marzo 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, 11 de marzo de 2016.
CCA/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

