ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
21 DE XUÑO DE 2016.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

Ratificación da urxencia.
COMERCIO
Condicións das autorizacións provisionais para postos de venta
ambulante nos mercadillos de Coia (A Bouza) e Bouzas. Expte.
1439/110.
CONTRATACIÓN
Proposta desestimatoria do recurso de reposición interposto por Pablo
Acosta Padín no procedemento de contratación, polo Concello de Vigo,
dos servizos de procurador dos tribunais mediante un acordo marco.
Expte. 9408/111.
Aclaracións ás cuestións formuladas por determinadas empresas no
procedemento aberto para a contratación de Servizos técnicos e
docentes para as piscinas de Travesas, Lavadores, Teis e Valadares, e
dos servizos para impartir ensinanzas e actividades deportivas nos
ximnasios e instalacións dependentes da Concellería de Deportes.
Expte. 14892/333.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino de dous/dúas auxiliares de Admón. Xeral e de
seis diplomados/as en Traballo Social para o Servizo de Benestar
Social. Expte. 28224/220.

6.-

Nomeamento interino, por acumulación de tarefas, de 8 vixiantes e 4
oficiais de instalacións municipais para o Servizo de Educación, por un
período máximo de seis meses. Expte. 28284/220.

7.-

Nomeamento interino de un/unha auxiliar administrativo/a por
acumulación de tarefas, para o Servizo de Estatística, por un período
máximo de seis meses. Expte. 28288/220.

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 21 de xuño de 2016, ás 14,00 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.
Vigo, 21 de xuño de 2016.
MXLP/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

O CONCELLEIRO SECRETARIO DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Cayetano Rodríguez Escudero.

