ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
20 DE XANEIRO DE 2017.
1.- Ratificación da urxencia.
EMPREGO
2.- Convocatoria de selección de persoas candidatas a beneficiarias da 1ª
Quenda 2017 do Programa de Emprego “Vigo Emprega”.
Expte.13720/77.
MONTE, PARQUES E XARDÍNS
3.- Solicitude de autorización de asistencia á Feira Christmasworld, en
Frankfurt, da funcionaria co nº persoal 83520. Expte. 9301/446.
RECURSOS HUMANOS
4.- Nomeamento interino por execución de programa temporal (Programa
para a adecuación ao modelo de tramitación dixital na Área de Asesoría
Xurídica) dun/dunha programador de informática. Expte. 29266/220.
5.- Nomeamento, como funcionarias de carreira, de sete diplomadas en
Traballo Social pola quenda libre con cargo ás prazas vacantes OEP
2010/2011. Expte. 29213/220.
6.- Nomeamento, como funcionarias de carreira, de catro auxiliares de
Admón. Xeral pola quenda libre con cargo ás prazas vacantes OEP
2010/2011.
SERVIZOS XERAIS
7.- Clasificación de ofertas para a contratación do servizo de limpeza dos
colexios públicos e escolas municipais. Expte. 3815/440.
8.- Proposta de modificación do proxecto técnico e custos asociados das
obras de “Renovación de redes de abastecemento e saneamento en
Avda. García Barbón. Fase I”. Expte. 2566/440.
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 20 de xaneiro de 2017, 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 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

