SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 418 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 6 DE SETEMBRO DE 2018.
1.2.-

3.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Informe sobre o recurso especial en materia de contratación interposto
contra acordo de exclusión no procedemento aberto para a contratación do
subministro dos diversos elementos que conforman o vestiario para o
persoal municipal do Concello de Vigo. Expte. 4799/440.
DEPORTES
Proposta de subvención á Asociación Española de Propietarios de J-70 pola
organización na cidade de Vigo do Campionato de España J-70 entre o 9 e
16 de xuño de 2018. Expte. 17466/333.
EMPREGO

4.-

5.-

6.-

Aceptación da subvención concedida pola Consellería de Economía, Emprego
e Industria da Xunta de Galicia para a realización do proxecto do obradoiro de
emprego “Formaweb II”. Expte. 15642/77.

MEDIO AMBIENTE
Proposta de aprobación do Proxecto de actividades de sensibilización
medioambiental: “Percorridos Medioambientais de outuno” dentro programa
Camiño a Camiño 2018. Expte. 13690/306.
SERVIZOS XERAIS
Expediente de contratación das obras de “Humanización do entorno da rúa
Rosalía de Castro e García Barbón (rúas Serafín Avendaño, Roupeiro e
Heráclio Botana)". Expte. 20/441.

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 6 de setembro de
2018, ao remate da sesión ordinaria convocada para a mesma data, 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.
SEGUNDO TENENTE DE ALCALDE
Francisco Javier Pardo Espiñeira (R.A. 5/09/18)

