SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 162 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 18 DE MAIO DE 2017.
1.-

Ratificación da urxencia.

CONTRATACIÓN
2.- Corrección de erros materiais no prego de cláusulas administrativas
particulares que rexe a contratación das obras para a execución dos murais
no terceiro Programa para arrumbar medianeiras e outros elementos verticais
con incidencia na vía pública. Expte. 8521/307.
DEPORTES
3.- Proposta de autorización para a organización da “6ª Edición 10 Km Praia de
Samil”, o vindeiro 21 de maio de 2017. Expte. 15748/333.
4.- Proposta de autorización para a organización do “II Trofeo Entidade Local
menor de Bembrive” o vindeiro 21 de maio de 2017.Expte. 15945/333.
5.- Modificado sen incremento económico (custe cero) do Proxecto básico e de
execución das obras de accesos e cubrición da piscina da ETEA .Expte.
15955/333.
EMPREGO
6.- Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación Érguete-Integración
para a realización de prácticas profesionais non laborais dos alumnos/as dun
curso de operador/a de Telemarketing. Expte. 14023/77.
VIGOZOO
7.- Proposta de autorización de asistencia
ao curso internacional de
enfermidades de animais salvaxes e de zoo, “Zoo and wildlife Health
conference 2017” os días 24, 25, 26, 27 e 28 de Maio de 2017 en Berlín,
Alemania. Expte. 8359/612.
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 18 de maio de 2017, ao
remate da sesión ordinaria convocada para a mesma data, en primeira

convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois
convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

en segunda

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

