SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 137/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 16 DE MARZO DE 2017.

1.2.-

Ratificación da urxencia.
ALCALDÍA
Proposta de Alcaldía de modificación do acordo da X.Goberno local do
19/06/15, de delegación de competencias da Xunta de Goberno local nos
concelleiros-delegados. Expte. 74/1102.

EDUCACIÓN
3.- Indemnización substitutiva por importe de 280.384,95 € a favor de Mantelnor
Limpiezas S.L.U, polo Servizo de Limpeza nos colexios públicos e escolas
municipais do Concello de Vigo durante o mes de febreiro de 2017. Expte.
18667/332.
RECURSOS HUMANOS
4.- Proposta de nomeamento como funcionario de carreira con cargo a praza de
condutor-bombeiro, pola quenda libre, OEP 2010/2011. Expte. 29637/220.
5.- Proposta de nomeamento como funcionario de carreira con cargo a praza de
cabo do Servizo de Extinción de Incendios, pola quenda de promoción interna,
OEP 2010-2011. Expte. 29634/220.
6.- Proposta de nomeamento como funcionarios de carreira con cargo a catro
prazas de bombeiro, pola quenda libre, OEP 2010-2011. Expte. 29641/220.
7.- Proposta de nomeamento interino por acumulación de tarefas dun
conservador/a, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.D) do RDL 5/205 do
30 de outubro, do TRLEBEP por un prazo de seis meses para o Servicio de
Medio Ambiente-Zoo. Expte. 29224/220.
8.-

SERVIZOS XERAIS
Prórroga do contrato de Servizos de Vixilancia do Gran Hotel Samil. Expte.
19854/220.

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 16 de marzo 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.
MXLP/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

