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

3.-

4.-

5.-

6.7.-

Ratificación da urxencia.
BENESTAR SOCIAL
Proxecto de convenio de colaboración coa entidade Médicos do Mundo
para o desenvolvemento dun programa de intervención sociosanitaria
destinado a persoas drogodependentes en situación de exclusión social
en Vigo-ano 2016. Expte. 129961/301.
COMERCIO
Clasificación de ofertas para a contratación da subministración en
réxime de alugueiro de elementos vexetais e non vexetais para a
decoración de Nadal. Expte. 3319/106.
DEPORTES
Clasificación ofertas para a contratación das obras de instalación de
céspede artificial no campo de fútbol do Monte da Mina-Castrelos.
15121/333.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Convocatoria e bases de “axudas para obras de reurbanización de
prazas ou espazos privados de uso público de Vigo”- ano 2016. Expte.
7410/320.
SERVIZOS XERAIS
Clasificación de ofertas para a contratación das obras de “Humanización
da rúa Ferreiros. Fase II”. Expte. 3893/440.
Reclamacións previas en vía laboral dos traballadores de “Mantelnor
Limpiezas S.L.U.” 4017/440.

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 7 de outubro 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, 7 de outubro de 2016.
CCA/me.
O ALCALDE,
P.D. Resolución 6/10/16

David Regades Fernández.

A SECRETARIA DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL,

Olga Alonso Suárez.

