SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 460/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 30 DE OUTUBRO DE 2018.
1.2.-

3.-

4.5.-

6.-

7.-

Ratificación da urxencia.
DEPORTES
Resolución da convocatoria específica para o desenvolvemento do Proxecto
de subvencións orientadas a potenciar programas de participación de
deportistas da cidade de Vigo en competicións oficiais de alto nivel na
tempada deportiva 2017/2018. Expte. 17473/333.
Subvención a favor do Club Marítimo de Vigo para coadxuvar na organización
do Campionato de Europa Clase Láser entre o 5 e o 11 de outubro de 2018.
Expte. 17922/333.
EMPREGO
Proposta de outorgamento das “Axudas municipais á creación de empresas
2018”. Expte. 15162/77.
Rectificación de erro no acordo de outorgamento das subvencións para o
fomento do emprendemento e a consolidación empresarial a través do traballo
colaborativo. Expte. 14723/77.
INTERVENCIÓN XERAL
Proxecto de Orzamentos Xerais do Concello de Vigo para o ano 2019. Expte.
55/142.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino, por execución da ampliación de programa para
implementar o novo Plan de Estudos da EMAO- PEEMAO 2015- á
especialidade de pintura, dun mestre de pintura pintura. Expte. 32815/220.

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 30 de outubro de 2018, ás 9,45 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.
JRB/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

