SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 474/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 23 DE NOVEMBRO DE 2018.

1.- Ratificación da urxencia.
2.-

3.-

EDUCACIÓN
Adxudicación da contratación do subministro de material e aluguer de
maquinaria para as obras a realizar nos colexios de educación infantil e
primaria polo persoal beneficiario do programa Vigo Emprega (lote 7). Expte.
21790/332.
RECURSOS HUMANOS
Modificación puntual da vixente relación de postos de traballo do Concello de
Vigo (Fondo de adecuación). Expte. 32837/220.

4.-

Oferta de Emprego Público do Concello de Vigo para o ano 2018. Expte.
31180/220.

5.-

Modificación da vixente relación de postos de traballo en aplicación do
previsto no RD 128/2018, do 16 de marzo (Secretaría do Goberno local).
Expte. 32380/220.

6.-

SERVIZOS XERAIS
Proposta de aprobación do proxecto de “recuperación de zona verde situada
sobre o falso túnel da AP-9 na parroquia de Candeán”. Expte. 3784/443.

7.-

Expediente de contratación do subministro dunha pala retrocargadora mixta.
Expte. 13038/445.

8.-

Clasificación de ofertas para a contratación das obras de humanización da rúa
Gregorio Espino fase III. Expte. 75/441.

9.-

Clasificación de ofertas para a contratación das obras de humanización da rúa
Aragón, fase V, desde Travesía de Vigo á rúa Padre Celso. Expte. 74/441.

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 23 de novembro de
2018, ás 14,15 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.
JRB/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

