Secretaría do Goberno Local
Expte. 394/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 26 DE XULLO DE 2018.

1.-

2.-

3.4.-

5.-

7.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 12 de xullo de
2018.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Proposta de Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
“Asociación de Personas Sordas de Vigo” para axudar ao financiamento
dos gastos derivados da contratación dun especialista en lingua de
signos, a tempo parcial, durante os meses de abril a setembro de 2018.
Expte. 8005/320.
FESTAS
Dar conta da relación dos contratos menores aprobados polo Servizo de
Festas o mes de xuño de 2018. Expte. 7551/335.
Proposta de aprobación da devolución da fianza para o contrato de
deseño e produción das carrozas da cabalgata de reis 2018.
Expte.7549/335.
EMPREGO
Proposta de convenio de colaboración coa Fundación Secretariado
Xitano no marco do fomento do emprego, para o desenvolvemento do
Programa Operativo de Inclusión Social e da Economía Social, Fondo
Social Europeo 2014-2020. Expte. 15146/77.
Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos
expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno
Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 26 de xullo 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 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 os efectos de información.
JRB/rs.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

