ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
23 DE SETEMBRO DE 2016.
1.- Ratificación da urxencia.
BENESTAR SOCIAL
2.- Outorgamento de subvencións a entidades e asociacións de
carácter social, sen ánimo de lucro, para a realización de
actividades da Área dos Servizos Sociais- ano 2016. Expte.
118073/301.
3.- Clasificación de ofertas no expediente de contratación do Servizo
de axuda no fogar. Expte. 121736/301.
CONTRATACIÓN
4.- Dar conta da transformación dunha das sociedades adxudicatarias
e rectificación do nome doutro adxudicatario do acordo marco para
a contratación dos servizos de procuradores para a representación
do Concello de Vigo. Expte. 9408/111.
EMPREGO
5.- Outorgamento
das
subvencións
para
o
fomento
do
emprendemento e a consolidación empresarial a través do traballo
colaborativo. Expte. 12775/77.
6.- Proxecto de convenio de colaboración para o fomento do emprego
con Peugeot Citroën Automóviles España S.A. Expte. 13194/77.
RECURSOS HUMANOS
7.- Modificación puntual da vixente RPT en execución do acordo
plenario de data 26/07/16. Expte. 28637/220.
8.- Modificación puntual da vixente RPT (Cultura, Voluntariado,
Comercio, Educación, readscrición postos na Área de Xestión
municipal e revisión retribucións postos de traballo). Expte.
28189/220.
TURISMO
9.- Proxecto de convenio de colaboración coa Deputación Provincial
de Pontevedra para potenciar a posta en valor dos recursos

turísticos con medidas de apoio á actividades de divulgación da
oferta turística e de mellora da promoción dos valores turísticos de
Vigo, as Rías Baixas e a Provincia de Pontevedra. Expte.
6366/104.
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 ordinaria na súa Sala o día 23 de
setembro de 2016, ás 9:40 horas, en primeira convocatoria e, de non
existir quórum, unha hora despois 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 PSdeGPSOE. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para os
efectos de información.
Vigo, 23 de setembro de 2016.
CCA/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Mª Isaura Abelairas Rodríguez

