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

3.-

Ratificación da urxencia.
DEPORTES
Expediente de contratación das obras de instalación de pavimentos
deportivos elásticos na pista vermella do complexo deportivo das
travesas e no Pavillón polideportivo de Teis. Expte. 15265/333.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha operador/a
informático/a, por un prazo máximo de seis meses para o Servizo de
Administración Electrónica. Expte. 28749/220.

4.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de catro auxiliares de
Admón. Xeral, por un prazo máximo de seis meses, para o servizo de
Benestar Social. Expte. 28695/220.

5.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de cinco subalternos,
por un prazo máximo de seis meses, catro para Conserxería e un/unha
para o Servizo de Museos. Expte. 28681/220.

6.-

Modificación das bases específicas da Policía Local – OEP 20102011(2ª Fase) Base IV.1.B), Base IV.1.E), Base IV.1.I). Expte.
28775/220.

7.-

Indemnizacións por razóns de servizo de varios servizos municipais.
Expte. 28767/220.

8.-

Produtividade por encomenda de funcións de diversos empregados
municipais. Expte. 28777/220.

9.-

Rectificación de erro no acordo da X.Goberno local complemento de
produtividade por toxicidade do persoal do Servizo de Desinfección
correspondente ao mes de xullo-2016. Expte. 28664/220.

10.- Gratificación por servizos especiais extraordinarios por exceso de
xornada anual do persoal adscrito ao Negociado de Cemiterios, agosto
2016. Expte. 28643/220.

11.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal dos distintos servizosagosto 2016. Expte. 28645/220.
SERVIZOS XERAIS
12.- Expediente de contratación das obras de humanización da rúa Llorente.
Expte. 4016/440.
13.- Proposta de aprobación do Plan de Seguridade e saúde e aceptación do
Plan de Xestión de residuos da obra “Renovación das redes de
abastecemento e saneamento na parroquia de Teis. Fase III.
Abastecemento Avda. de Galicia”. Expte. 3283/443.
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 14 de outubro de 2016, as 9,50 horas, 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, a data da sinatura dixital.
CCA/me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE.
Abel Caballero Álvarez.

