SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 431/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 20 DE SETEMBRO DE 2018.
1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

EMPREGO
Outorgamento de subvencións para o “Fomento do emprendemento e a
consolidación empresarial a través do traballo colaborativo”. Expte.14723/77.

3.-

4.-

5.-

6.-

Outorgamento de “axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade
viguesa 2018”. Expte. 15058/77.
RECURSOS HUMANOS
Clasificación de ofertas para a contratación da póliza de seguro de vida e
accidentes para os empregados/as públicos e cargos electos locais ao
servizo do Concello de Vigo. Expte. 31477/220.
SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Proposta do concelleiro delegado de Contratación de modificación de
delegación de competencias da X.Goberno local nos concelleiros/as de Área
en materia de contratación. Expte. 430/1102.
VIAS E OBRAS
Expediente de contratación do subministro na súa modalidade de
arrendamento sen opción a compra de equipos e materiais auxiliares de
obra para o taller de Vías e Obras. Expte. 81514/250.
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 20 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 DE XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

