SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte.426 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 13 DE SETEMBRO DE 2018.
1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

EMPREGO
Expediente de contratación da “Prestación de apoio técnico para a
xustificación e auditoría de subvencións”. Expte. 15476/77.

3.-

4.-

5.-

Convocatoria e Bases reguladoras de "Subvencións para o fomento do
emprego mediante proxectos relacionados coa investigación, a innovación e
o emprego”. Expte. 15635/77.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento de catro funcionarios/as interinos/as por execución de
prórroga do programa de carácter temporal – catro mestres de formación
(subgrupo C1) - ao abeiro do exposto no artigo 10.1.c) do TREBEP. Expte.
32486/220.
SERVIZOS XERAIS
Expediente de contratación das obras do proxecto de "Cubrición do patio do
Colexio Canicouva”. Expte. 78/441.

6.-

Expediente de contratación das obras de “Acondicionamento de espazos
deportivos do IMD baixo a Grada de Río de Balaídos”. Expte. 87/441.

7.-

Proposta de adxudicación da contratación das obras para a execución do
“Proxecto básico e de execución do Pavillón Polideportivo cuberto e
instalación complementaria s para a completa urbanización das parcelas nº
28 e 29 do Plan Parcial S.U.P.P 1 Quiros” Expte. 64/441.

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 13 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,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

