SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 403/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 09 DE AGOSTO DE 2018.

1.2.-

3.-

4.-

5.-

Actas da sesións extraordinarias e urxentes do 20/07/18 e do 24/07/18.
EDUCACIÓN
Proposta de prórroga do programa inicial aprobado pola xunta reitora da
EMAO para implementar o novo plan de estudos da EMAO (PEEMAO
2015). Expte.479/613.
FESTAS
Dar conta á Xunta de Goberno local dos expedientes de contratación
tramitados polo réxime de gasto menor no Servizo de Festas, autorizados
pola concelleira delegada de Festas, o mes de xullo de 2018.
Expte.7576/335.
IGUALDADE
Proposta concesión de subvención a entidades deportivas de Vigo para a
promoción do deporte feminino na temporada 2017/2018. Expte. 8251/224.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas oficiais de
desinfección por un período de seis meses para o Servizo de Control de
Pragas. Expte. 32266/220.

6.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha Diplomado/a en
Enfermería, por un período de dous meses, para o Servizo de
Drogodependentes-CEDRO. Expte. 32270/220.

7.-

Dietas órgano de selección bolsa de emprego subalterno. Expte. 32354/220.

8.-

9.-

SERVIZO ÁREA DE CULTURA
Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a Agrupación de Centros
Deportivos e Culturais, para o desenvolvemento do programa “Festa da
Cultura 2018”. Expte.2042/330.
Rogos e preguntas.

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 ordinaria na súa Sala o día 09 de agosto de 2018, ás 9,00 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

