ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 13 DE XANEIRO DE DE 2017.

1.-

Actas da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 23 de decembro,
e extraordinarias e urxentes do 26, 27 e 29 de decembro de 2016.

CONTRATACIÓN
2.- Modificación da composición da Mesa de Contratación do Concello de
Vigo. Expte. 5266/241.
DEPORTES
3.- Proposta de autorización para a organización do II Canicross e Trail de
Valadares o vindeiro 15 de xaneiro de 2017. Expte. 15632/333.
EDUCACIÓN
4.- Proposta de nomeamento de representantes municipais para o ano 2017
nos Consellos Escolares dos centros de ensino público de educación
infantil, primaria e secundaria. Expte.18410/332.
RECURSOS HUMANOS
5.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas
axudantes de oficios baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL
5/2015, do 30 de outubro, do TRLEBEP, por un prazo máximo de seis
meses, para o servizo de Limpeza. Expte. 28602/220.
6.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dou/dúas
axudantes de oficios baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL
5/2015, do 30 de outubro, do TRLEBEP, por un prazo máximo de seis
meses, para o servizo de Medio Ambiente. Expte. 28604/220.
7.- Dar conta do nomeamento de persoal eventual (Asesora da Alcaldía e
Auxiliar Administrativa de Alcaldía). Expte. 28991/220.
8.- Dar conta das resolucións ditadas pola concellería-delegada da Área de
Xestión municipal (novembro-decembro 2016). Expte. 28332/220.

SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
9.- Asistencia, en comisión de servizo, da funcionaria co nº de persoal
78436 á Feira Internacional de Teatro FETEN 2017 en Xixón. Expte.
15487/331.
10.- Dar conta da relación de expedientes de contratación tramitados polo
réxime de gasto menor realizados polo Servizo de Museos municipais no
mes de decembro de 2016. Expte. 1772/341.
11.- Rogos e preguntas.
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 ordinaria na súa Sala o día 13 de
xaneiro de 2017, ás 9,00 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.
CCA/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

