SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 351/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 1 DE XUÑO DE 2018.

1.2.-

3.-

Ratificación da urxencia.
DEPORTES
Proxecto de convenio de colaboración coa Deputación Provincial de
Pontevedra para o desenvolvemento dun proxecto de promoción deportiva da
vela a través da organización do campionato de Europa J-70 na cidade de
Vigo. Expte.17182/333.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas de catro traballadores/as
sociais e un /unha subalterno/a, baixo a modalidade prevista no artigo 10.1 d)
do RDL 5/2015 de 30 de outubro, TREBEP, por un período máximo de 6
meses para a Área de Benestar Social. Expte. 32008/220.

4.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun oficial conservador/a,
baixo a modalidade do art. 10.1 d) do RDL 5/2015, de 30 de outubro,
TREBEP, para o servizo do Vigozoo. Expte. 31633/220

5.-

Proposta de atribución temporal de funcións á funcionaria municipal NP
19.258. Expte. 32031/220.

6.-

7.-

SERVIZOS XERAIS
Expediente de contratación polo procedemento aberto das “Obras de
acondicionamento de espazo polideportivo cuberto na rúa Romil nº 77”. Expte.
37/441.
XUVENTUDE
Proposta de adxudicación para a contratación dos servizos de programación e
execución dos campamentos de verán 2018. Expte. 8560/336.

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 1 de xuño de 2018, 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 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.
O CONCELLEIRO SECRETARIO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Cayetano Rodríguez Escudero.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

