SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 154/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 02 DE MAIO DE 2017.
1.-

Ratificación da urxencia.

BENESTAR SOCIAL
2 .- Bases reguladoras para a concesión de axudas municipais de libros, material
escolar e comedor para alumnos/as de centros docentes públicos e privados
concertados de E. Infantil (2ª Etapa), E.Primaira e Secundaria, curso 20172018. Expte. 138777/301.

3.-

RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas de 8 axudantes de oficios e
2 oficiais condutores/as, por un prazo de seis meses, para o Servizo de
Limpeza (praias 1ª Fase). Expte. 29710/220.

4.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de 7 axudantes de oficios,
por un prazo de seis meses, para o Servizo de Deportes. Expte. 29816/220.

5.-

Prórroga do acordo marco das xornadas de disponibilidade da Policía local
durante o mes de maio de 2017. Expte. 29880/220.

6.-

XUVENTUDE
Bases reguladoras da convocatoria para a adxudicación de prazas para a
participación no programa Verán Xove 2017. Expte. 4929/336.
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 02 de maio de 2017, ás
9,30 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,
Mª Isaura Abelairas Rodríguez
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

