SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 170/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 8 DE XUÑO DE 2017.
1.2.-

Ratificación da urxencia.
DEPORTES
Proposta de autorización para a organización da 5ª edición da “Carreira
Nocturna Correndo Vigo” o vindeiro día 10 de xuño de 2017. Expte.
15756/333.

3.-

Proposta de autorización para a organización do “10º Trofeo Concello de Vigo
de Ciclismo” o vindeiro día 11 de xuño de 2017. Expte. 15660/333.

4.-

Proposta de autorización para a organización da 4ª edición do evento
deportivo “Coruxo Móvese” o vindeiro día 11 de xuño de 2017. Expte.
15757/333.

5.-

6.-

MEDIO AMBIENTE
Clasificación de ofertas para a adxudicación da autorización municipal para a
ocupación, instalación e explotación por terceiros particulares de quioscos
nas praias do Concello de Vigo- ano 2007. Expte. 12376/306.
Proposta para declarar desertos os lotes 1 e 10 da adxudicación da
autorización municipal para a ocupación, instalación e explotación por
terceiros particulares de quioscos nas praias do Concello de Vigo- ano 2007.
Expte. 12376/306.

7.-

RECURSOS HUMANOS
Prórroga do acordo marco para a ampliación das xornadas laborais para o
persoal do Servizo da Policía Local, mes de xuño 2017. Expte. 30095/220.

8.-

Indemnizacións por razón do servicio do persoal municipal. Expte. 30083/220.

9.-

Aboamento de diferencias de función do persoal do Servizo de Extinción de
Incendios – (execución sentenza nº 177/2005 do X.Contencioso
Administrativo nº 1 de Vigo). Expte. 29547/220.

10.- Dietas de órgano de selección constituído para a provisión de catro prazas
Bombeiro, OEP 2010-2011, 2ª Fase. Expte. 29461/220.

11.- Dietas de órgano de selección constituído para a provisión dunha praza Oficial Xardineiro, OEP 2010-2011, 2ª Fase . Expte. 29466/220.
12.- Dietas do órgano de selección constituído para a provisión de dúas prazas de
Inspector Principal da Policía Local, OEP 2010-2011, 2ª Fase . Expte.
29584/220.
13.- Dietas do órgano de selección constituído para a provisión de sete prazas de
diplomados/as en Traballo Social OEP 2010-2011, 2ª Fase. Expte. 29675/220.
14.- Dietas da comisión de valoración para proposta de nomeamento como funcionario de carreira, catro prazas bombeiro, OEP 2010-011. Expte. 29923/220.
15.- Dietas da comisión de valoración para proposta de nomeamento como funcionario de carreira de unha praza de cabo Servizo Extinción de Incendios, OEP
2010-211. Expte. 29926/220.
16.- Dietas comisión valoración para proposta nomeamento funcionario de carreira
dunha praza de conductor bombeiro, OEP 2010-2011. Expte. 29945/220.
17.- Proposta de modificación de acordo de atribución temporal de funcións a
funcionaria municipal (Nº persoal 19258). Expte. 29027/220.
18.- Bases reitoras do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de
emprego, que permitan o nomeamento interino previsto no art. 10.1 do
RDLex. 5/2015, como técnico/a medio/a de Normalización Lingüística. Expte.
30072/220.
19.- Proposta de atribución temporal de funcións a funcionaria de carreira nº
persoal 19258. Expte. 29027/220.
20.- Bases reitoras do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de
emprego que permita os nomeamentos interinos do art. 10.1 TREBEP como
técnico medio de Normalización Lingüística. Expte. 30072/220.
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 8 de xuño de 2017, ao
remate da sesión ordinaria convocada para a mesma data, en primeira
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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.

