SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 205/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 7 DE
SETEMBRO DE 2017.

1.-

2.-

3.-

4.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Proposta de adxudicación da contratación da prestación dos servizos
de colaboración en procedementos de recadación en período executivo,
nos procedementos sancionadores da Concellería delegada de
Mobilidade e Seguridade, multas de circulación e liquidación de taxas
pola retirada de custodia de vehículos no depósito municipal. Expte.
16863/541.
Proposta de adxudicación da contratación dos servizos para a
redacción do proxecto de humanización da Estrada Provincial EP-2001
Calvario-A Garrida, tramo Igrexa de Beade-A Garrida (PO 330), Lugar
de Porto. Expte. 4472/440.
RECURSOS HUMANOS
Abonamento complemento de produtividade polo realización da
campaña de desratización levada a cabo durante os meses de maio,
xuño e xullo 2016. Expte. 30539/220.

5.-

Complemento de produtividade aos servizos da Policía Local. Expte.
30505/220.

6.-

Axudas sociosanitarias 2017 (FAS). Expte. 30516/220.

7.-

Axudas especiais xullo-2017 (FAS). Expte. 30526/220.

8.-

Reclamacións presentadas as axudas estudos 2016-2017 (FAS). Expte.
30525/220.

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 7 de setembro de
2017, ao remate da sesión extraordinaria e urxente 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 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 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

