SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 312/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 21 DE MARZO DE 2018.

1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Ratificación da urxencia.
ALCALDÍA
Clasificación de ofertas e adxudicación da contratación do patrocinio
publicitario da Gran Gala do deporte de Vigo e a súa Comarca-2018. Expte.
15878/101.
CONTRATACIÓN
Requirimiento a Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, S.A., para a xestión
da concesión para a construción e explotación de aparcadoiros subterráneos
nas rúas Rosalía de Castro, Jenaro de la Fuente e Avda. Castelao. Expte.
636/449.
RECURSOS HUMANOS
Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria de procesos
selectivos para a cobertura das prazas vacantes incluídas nas ofertas de
emprego público doa anos 2014, 2015 e 2016. Expte. 31295/220.
TRANSPORTES
Proxecto de execución de reforma e acondicionamento do aparcamento
público da Praza de Portugal de Vigo. Expte. 1580/449.
XUVENTUDE
Proxecto de convenio polo que se regula a subvención nominativa á
Asociación Veciñal Cultural e Deportiva de Lavadores polo desenvolvemento
dun Programa de dinamización infantil e xuvenil. Expte. 5130/336.

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 marzo 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

