Secretaría do Goberno Local
Expte. 400/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 02 DE AGOSTO DE 2018.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Actas das sesións extraordinarias e urxentes do 16 de xullo de 2018 e
ordinaria e extraordinaria e u urxente do 19 de xullo de 2018.
EMPREGO
Proposta de adxudicación no expediente de contratación dos servizos
de formación do programa “Vigo polo emprego da mocidade II”. Expte.
14943/77.
MEDIO AMBIENTE
Recurso de alzada contra a resolución do director xeral de Saúde
Pública da Consellería de Sanidade, ditada no procedemento
sancionador por infracción en materia sanitaria (S/Rfcia. 2018022AMPO). Expte. 4743/313.
PATRIMONIO
Proposta adxudicación no expediente de contratación dos servizos de
elaboración dun estudo de viabilidade económico-financeira que analice
a viabilidade e racionalidade da operación de uso e explotación do
Estadio municipal de Balaídos, para determinar a modalidade de
explotación e determine o canon e prazo de duración. Expte.
20056/240.
RECURSOS HUMANOS
Bases reitoras do Fondo de axudas culturais e deportivas formulada
pola Comisión de Cultura e Deportes do Comité de Persoal do Concello
de Vigo. Expte.32299/220
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
Fixación de prezos de venda de entradas da programación VigoCultura
no auditorio municipal, primeiro semestre do ano 2018. Expte.
2081/330.
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 02 de agosto 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 ós 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

