ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
16 DE XANEIRO DE 2015.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Ratificación da urxencia.
COMERCIO
Nomeamento da dirección facultativa e coordinador de seguridade e
saúde das obras de “Contrato maior de obras para o acondicionamento
do Mercado do Progreso”. Expte. 1213/106.
INTERVENCIÓN XERAL
Solicitude de adhesión ao compartimento Fondo de Impulso Económico
creado ao abeiro do Real Decreto-lei 17/2014, de 26 de decembro, de
medidas de sostenibilidade financeira das comunidades autónomas e
entidades locais. Expte. 102469/140.
PATRIMONIO HISTÓRICO
Plan de seguridade e saúde, Plan de control de calidade e Plan de
xestión de residuos das obras de rehabilitación de A casa do Patín, en
Bouzas. Expte. 7570/307.
RECURSOS HUMANOS
Bases reitoras do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de
emprego, que permita os nomeamentos interinos previstos previstos no
art. 10.1 da Lei 7/7007, do 12 de abril do Estatuto Básico do Empregado
Público, como auxiliares Administrativos/as (subgrupo C2). Expte.
26094/220.
Bases reitoras do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de
emprego que permita os nomeamentos interinos previsto no artigo 10.1
da Lei 7/7007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público,
como diplomados/as en Traballo Social (subgrupo A2). Expte.
26096/220.

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 16 de xaneiro de 2015, ás 10,15 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 titular do Órgano de Apoio á
Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal
do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós
efectos de información.
Vigo, 16 de xaneiro de 2015.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Dª. Mª Jesús Lago Rey.

