SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 182/1102

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

Ratificación da urxencia.
ÁREA DE BENESTAR SOCIAL
Corrección de erro material no expediente de contratación do servizo de
seguridade e accesibilidade para o baño en praias de persoas con
mobilidade reducida. Expte. 142108/301

3.-

EMPREGO
Proposta de outorgamento de subvencións para o fomento do emprego
de entidades sen ánimo de lucro 2017. Expte. 13659/77.

4.-

FOMENTO
Expediente de contratación das obras para a execución do proxecto de
"Humanización rúa García Lorca". Expte. 4486/440.

5.-

RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha auxiliar de
Admon. Xeral, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL
5/2015, por un prazo máximo de seis meses para o servizo de
Estatística. Expte. 29987/220.

6.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha
subalterno/a, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL
5/2015, por un prazo máximo de seis meses, para o servizo de Museos.
Expte. 29856/220.

7.-

Proposta de creación dunha bolsa de emprego para nomeamentos
interinos previstos no art. 10.1.d) do RDL 5/2015, como operador/a
informática. Expte. 30231/220.

8.-

Abonamento de incentivo por xubilación anticipada, período decembro
2016/ maio 2017. Expte. 30171/220.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos
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 04 de
xullo 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 aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular
da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e aos
demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE. Fágase público
no taboleiro da Casa do Concello para os efectos de información.
CCA/rs.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Mª Isaura Abelairas Rodríguez
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

