ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
27 DE FEBREIRO DE 2015.
1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

CONTRATACIÓN
Resolución de oficio do contrato das obras de humanización da rúa
Marques de Valterra. Expte. 2039/440.

3.-

EDUCACIÓN
Normas para a adxudicación de prazas e matrícula nas Escolas Infantís
Municipais para o curso 2015-2016. Expte. 16847/332.

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

EMPREGO
Solicitude de subvención á Consellería de Traballo e Benestar para o
desenvolvemento do proxecto de obradoiro de emprego “Vigo Prepara”.
Expte. 11641/77.
PATRIMONIO
Proxecto de execución das obras de adecuación na concesión
administrativa situada na avda. de Samil – Antigo Restaurante
Jonathan.Expte. 19672/240.
POLICÍA LOCAL
Reaxuste de anualidades dos anos 2011 e 2015 do contrato de
arrendamento (renting) de 18 vehículos municipais. Expte. 34411/212.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino, por acumulación de tarefas, de seis axudantes de
oficios por un período de seis meses, para o Servizo de Vías e Obras.
Expte. 26258/220.
Nomeamento interino, por acumulación de tarefas, de tres
subalternos/as por un período de seis meses, para o Servizo de
Conserxería. Expte. 26242/220.
VIAS E OBRAS
Proposta para a minoración das retencións de crédito do Servizo de
Vías e Obras en relación á Memoria Programa de Cooperación XuntaEntidades Locais 2015”. Expte. 73001/250.

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 27 de febreiro de 2015, 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 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, 27 de febreiro de 2015.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

