ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
21 DE NOVEMBRO DE 2016.
1.-

Ratificación da urxencia.

BENESTAR SOCIAL
2.- Resolución das Axudas municipais escolares de libros, material escolar
e comedor, curso 2016-2017. Expte. 120543/301.
DEPORTES
3.- Declarar deserto o procedemento aberto para a contratación do
subministro de equipos para renovación das instalación de produción de
AQS no pavillón do Carme e no complexo deportivo de Balaídos. Expte.
521/611.
4.- Expediente de contratación das obras do “Proxecto básico e de
execución das obras de reforma do Campo de Fútbol A BandeiraCarballal, Fase I”. Expte. 15342/333.
FESTAS
5.- Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos de deseño e
produción de catro carrozas para Cabalgata de Reis 2017. Expte.
6632/335.
RECURSOS HUMANOS
6.- Rectificación de erros do expediente 28189/220.- Modificación puntual
da vixente RPT (reorganización dos servizos integrados na Área de
Goberno de Cultural, Voluntariado, Comercio e Educación, readscrición
de postos de traballo na área de X.Municipal e revisión retribucións
diversos postos e traballo. Expte. 28955/220.

7.-

TURISMO
Declarar deserto o procedemento aberto para a contratación dos
servizos de promoción turística da cidade de Vigo e Rías Baixas. Expte.
6394/104.

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 extraordinaria e urxente na súa Sala o
día 21 de novembro de 2016, ás 14,00 h. 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.
O CONCELLEIRO SECRETARIO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Cayetano Rodríguez Escudero.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

