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

1.- Ratificación de urxencia.
BENESTAR SOCIAL
2.- Proposta de anulación remanente Doc. A 201600011425 “Axudas
municipais escolares de libros de comedor” e posterior reposición
na aplicación orzamentaria 231048110000. Expte. 105198/301
CONTRATACIÓN
3.- Proposta de clasificación de ofertas expediente de contratación dos
servizos de execución dos murais do segundo programa para
arrumbar medianeiras e outros elementos verticais con incidencia
na vía pública. Expte. 8185/307.
4.- Proposta de clasificación de ofertas, expediente de contratación
dos servizos de promoción e divulgación dos xacementos
arqueolóxicos do castro de Toralla. Expte. 7845/307.
5.- Resposta á solicitude de ampliación de prazo presentada por
EULEN, S.A. Expte. 14892/333.
EMPREGO
6.- Modificación das bases de selección do persoal beneficiario do
programa “Vigo Emprega, 2ª quenda 2016” e nomeamento de
comisións de selección. Expte 12933/77.
FOMENTO
7.- Proposta de modificación do contrato que regula a cobertura de
riscos da flota de vehículos de motor de titularidade do Concello de
Vigo. Expte. 7969/445.

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 29 de xuño de 2016, ás 14,00 h. en primeira convocatoria e, de
non existir quórum, unha hora despois (15,00 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 PSdGPSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para os
efectos de información.
Vigo, 29 de xuño de 2016.
CCA/rs.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

