SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 442/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 4 DE OUTUBRO DE DE 2018.

1.2.-

3.-

4.-

Ratificación da urxencia.
BENESTAR SOCIAL
Anulación parcial da reserva de crédito do “Programa contra
desafiuzamentos e de emerxencia social” para o ano 2018. Expte.
148909/301.
COMERCIO
Proposta de adxudicación para a contratación mixta de subministro e
servizos para a instalación de elementos vexetais e non vexetais para a
decoración de nadal. Expte. 5481/106.
Proposta de adxudicación para a para a contratación dos subministros e
servizos de instalación dun poboado de montaña durante as campañas do
Nadal. Expte. 5748/106.
EDUCACIÓN

5.-

6.-

7.-

Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos para a xestión das
escolas infantís municipais “Tomás Alonso” e “Bouzas”. Expte.21847/332.
PARQUE MÓBIL
Proposta para declarar deserto o procedemento aberto para a contratación
do subministro de combustibles para a flota de vehículos e maquinaria
municipais xestionados polo servizo do Parque Móbil municipal. Expte.
13050/445.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Convenio de colaboración coa Asociación Gallega de Amigos del Rocío de
Vigo para axudar ao financiamento dos gastos de mantemento e aluguer do
local social, necesarios para o desenvolvemento das súas actividades entre
o 1/11/17 e 30/09/18. Expte. 8169/320.

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 4 de outubro de 2018,
ás 14,15 h. 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,
Mª Isaura Abelairas Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

