SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 263/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 11 DE XANEIRO DE 2018.

1.-

2.-

3.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 26 de decembro, ordinaria e
extraordinaria e urxente do 28 de decembro e extraordinaria e urxente do 29
de decembro de 2017.
ALCALDÍA
Proxecto de convenio de colaboración Coa Fundación Santa María La Real do
Patrimonio Histórico, un proxecto dende Castilla-León, para executar o
Proxecto lanzadeiras de Emprego. Expte. 15580/101.
BENESTAR SOCIAL
Bases e convocatoria do Programa municipal de axudas extraordinarias a familias para gastos de aloxamento, subministros e alimentación – 2018» (AEFAS 2018). Expte. 148852/301.

4.-

CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación do servizos de Teleasistencia
2018. Expte. 148133/301.

5.-

EMPREGO
Bases reguladoras e convocatoria de subvencións para o Fomento do
Emprego de entidades sen ánimo de lucro. Expte. 14538/77.

6.-

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Aceptación da renovación de subvención de AMTEGA para a xestión da Aula
CeMIT ata o 31 de decembro de 2018. Expte. 7832/320.

7.-

8.-

SERVIZOS XERAIS
Encomenda á Entidade Concesionaria Aqualia da redacción do proxecto
técnico das obras de “Mellora da rede de abastecemento na Avda. Ramón
Nieto, marxe impar, dende o número 245 ata a rúa subride”. Expte. 5035/440.
XESTIÓN MUNICIPAL
Reintegro de gastos de defensa letrada satisfeitos por membro da
Corporación con ocasión de procedemento xudicial no que ten sido parte.
Expediente 1485/110.

9.-

Rogos e preguntas.
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 11 de xaneiro de 2018, ás 9,00 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.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

