SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 199/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 18 DE AGOSTO DE 2017.
1.-

Ratificación da urxencia.

DEPORTES
2.- Proposta de autorización para a organización do evento deportivo “4ª Carreira
24 horas de Vigo” o 26 e 27 de agosto de 2017. Expte. 16243/333.
3.- Proposta de autorización para a organización do “XLIV Gran Premio Ciclista
Cidade de Vigo”, o 26 e 27 de agosto de 2017. Expte. 16244/333.
4.- Proposta de autorización para a organización da “8ª Travesía a nado Desafío
Islas Cíes” o 26 de agosto de 2017. Expte. 16245/333.
PARQUES E XARDÍNS
5.- Expediente de contratación das obras de ampliación do parque infantil da rúa
Venezuela. Expte. 9385/446.
RECURSOS HUMANOS
6.- Proposta desestimatoria de solicitudes de contratación como traballadores
indefinidos do Concello de Vigo. Expte. 29275/220.
7.- Proposta desestimatoria de solicitude de contratación como traballador
indefinido do Concello de Vigo. Expte. 30448/220.
8.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas, de cinco oficiais de
instalacións municipais, por un prazo de seis meses, para o servizo de
Deportes. Expte. 30370/220.
9.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas, de oito diplomadas en
traballo social, por un prazo máximo de seis meses, para o Servizo de
Benestar Social. Expte. 30399/220.
10.- Bases reitoras do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego
de auxiliares de Admón. Xeral. Expte. 30422/220.

SEGURIDADE
11.- Proposta de autorización da integración do Concello Vigo en ERTICO-ITS
EUROPE, sociedade cooperativa de responsabilidade limitada constituída ao
amparo do Dereito do Estado de Bélgica. Expte. 102132/210.
12.- Proposta de autorización de participación do Concello de Vigo no Programa
europeo AUTOPILOT. Expte. 102301/210.
TURISMO
13.- Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación Vigo Convention Bureau
para dar difusión as actuacións de promoción conducentes a presentación da
candidatura “ILLAS CÍES Patrimonio da Humanidade” durante o ano 2017.
Expte. 6766/104.
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 18 de agosto de 2017,
ás 10,10 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

