SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 194/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 28 DE XULLO DE 2017.

1.2.-

3.-

Ratificación da urxencia.
ALCALDÍA
Convenio de colaboración coa Universidade de Vigo-Campus do Mar para
impulsar a candidatura das Illas Cíes como Patrimonio Mundial UNESCO.
Expte. 15187/101.
FESTAS
Proxecto de convenio de colaboración coa Sociedade Ulisesproyect Eventos
Especiales SLU para a organización da XVII Edición de “O Marisquiño”. Expte.
7049/335.

4.-

Proxecto de convenio de colaboración empresarial entre o Concello de Vigo e
Corporación Hijos de Rivera S.L. para actividades socioculturais do programa
“Vigo en Festas 2017”. Expte. 7062/335.

5.-

Bases reguladoras e convocatoria de convenios de colaboración empresarial
con entidades privadas para actividades socioculturais e de interese xeral
organizadas polo Concello de Vigo. Expte. 7063/335.

6.-

7.-

RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas de catro axudantes de
oficios, catro oficiais xardineiros/as e un/unha oficial condutor/a, por un prazo
máximo de seis meses para o Servizo de Limpeza (praias 2ª Fase). Expte.
30328/220.
Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha auxiliar de
laboratorio e dun/dunha diplomado/a en Enfermería, por un prazo de dous
meses para o Servizo de Drogodependentes-CEDRO. Expte. 30058/220.
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 28 de xullo de 2017, as 8.45 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.
MXLP/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

