SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 210/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 21 DE SETEMBRO DE 2017.

1.2.-

3.-

Ratificación da urxencia.
BENESTAR SOCIAL
Declaración de dispoñibilidade de crédito e autorización para ampliación de
axudas municipais escolares de comedor para o curso 2017-2018. Expte.
146323/301.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino dun/dunha enxeñeiro industrial, baixo a modalidade
prevista no art. 10.1.a do RDL 5/2015 do 30 de outubro do TREBEP, con
cargo a praza vacante da OEP 2016 para a Área de Fomento.
Expte.30616/220

4.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha enxeñeiro
industrial, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d do RDL 5/2015 do 30 de
outubro do TREBEP, por un prazo máximo de seis meses para o Servizo de
Montes, Parques e Xardíns. Expte. 30433/220.

5.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha oficial xardineiro
e dun/dunha axudante de oficios, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d
do RDL 5/2015 do 30 de outubro do TREBEP, por un prazo máximo de seis
meses para o Servizo de Medio Ambiente. Expte. 30404/220.

6.-

SERVIZOS XERAIS
Expediente de contratación da cobertura do seguro de riscos diversos da flota
de vehículos de motor de titularidade do Concello de Vigo. Expte. 12550/445.

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 21 de setembro de
2017, as 9,30 horas, 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,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

