SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 231/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 2 DE NOVEMBRO DE 2017.

1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

BENESTAR SOCIAL
Prórroga do contrato do servizo sanitario asistencia a persoas con problemas
derivados do consumo de drogas. Expte. 147336/301.

3.-

DEPORTES
Solicitude de autorización para a realización da “11ª Carrera Popular Vigo+11”
o día 5 de novembro do 2017. Expte. 16371/333.

4.-

Resolución da convocatoria de subvencións para a potenciación de
programas de participación de deportistas da cidade en competicións oficiais
de alto nivel, temporada 2016-2017. Expte. 16142/333.

5.-

Proposta de adxudicación na contratación de subministro de gasóleo “C” para
as instalacións de calefacción e produción de auga quente (AQS) de diversas
instalacións deportivas. Expte. 1145/611

6.-

7.-

8.-

FOMENTO
Proposta de adxudicación para a contratación do subministro de mesturas
bituminosas e emulsións asfálticas para o taller de Vías e Obras. Expte.
79713/250.
RECURSOS HUMANOS
Proposta de encomenda de funcións á funcionaria, nº persoal 81094 como
Tecnico/a de actividade Turisticas asi como aquelas que sexan necesarias
para garantir a mellor calidade na prestación dos servizos. Expte. 6833/104.
Rectificación erro material no expediente de nomeamento interino por
execución de programa temporal de dous enxeñeiros de camiños, canais e
portos e cinco técnicos/as de xestion. Expte. 30798/220.

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 extraordinaria e urxente na súa Sala o día 2 de novembro de 2017,
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

