ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
14 DE AGOSTO DE 2018.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

Ratificación da urxencia.
BENESTAR SOCIAL
Proposta de adxudicación no procedemento aberto para a contratación
dos servizos incluídos no “Programa socio educativo e de apoio
familiar”. Expte. 150888/301.
CONTRATACIÓN
Proposta de autorización da sucesión do contrato dos servizos de
procurador dos tribunais. Expte.9408/111
COMERCIO
Proposta de adxudicación no procedemento aberto para contratación
da redacción do proxecto decorativo de iluminación e subministro dos
elementos decorativos, así como o servizo de instalación, mantemento
e desmonte dos elementos lumínicos ornamentais nas campañas do
Nadal 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. Expte. 5480/106.
Expediente de contratación dos subministros e servizos de instalación
dun poboado de montaña durante as campañas do Nadal. Expte.
5748/106.
TURISMO

6.-

Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación Vigo Convention
Bureau para dar continuidade á difusión das actuacións de promoción
conducentes á presentación da candidatura das “Illas Cíes Patrimonio
da Humanidade” durante o ano 2018. Epxte. 7144/104.

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 14 de
agosto de 2018, ás 11,40 h. en primeira convocatoria e, de non existir
quórum, unha hora despois en segunda convocatoria, para resolver os
asuntos da devandita relación.

E

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.
CCA/rs.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

