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

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

Ratificación da urxencia.
BENESTAR SOCIAL
Proposta de adxudicación da contratación do servizo do Centro Integral
de Inclusión e Emerxencia Social da rúa Marqués de Valterra nº 6.
Expte. 120763/301.
CONTRATACIÓN
Aclaracións ás cuestións formuladas por determinadas empresas
respecto do procedemento aberto para a contratación das obras do
proxecto de reforma da grada de Río no Estadio Municipal de Balaídos.
Expte. 4051/440.
Aclaracións ás cuestións formuladas por determinadas empresas
respecto do procedemento aberto para a contratación do servizo de
vixilancia da saúde. Expte. 27683/220.
EMPREGO
Concesión das “Axudas municipais á creación de empresas do ano
2016”. Expte. 12786/77.
RECURSOS HUMANOS
Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos
distintos servizos, correspondente aos meses de maio-setembro 2016.
Expte. 28554/220.
Proposta de modificación puntual da RPT, codg RTB 89 “Subxefe do
servizo de Extinción de Incendios e Salvamento”. Expte. 28773/220.
SERVIZOS XERAIS
Nomeamento de dirección facultativa e delegación de competencias na
execución da obra “Humanización da rúa Gregorio Espino. Fase II”.
Expte. 3307/443.
Nomeamento de dirección facultativa e delegación de competencias na
execución da obra “Humanización da rúa Aragón. Fase IV”. Expte.
3306/443.

XUNVENTUDE
10.- Proposta de aprobación da conta xustificativa da subvención concedida
á Concellería de Xuventude por parte da Consellería de Política Social.
Expte. 4700/336.
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 novembro 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.
CCA/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

