SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 510/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 17 DE XANEIRO DE 2019.
1.2.-

Ratificación da urxencia.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino, por acumulación de tarefas, de tres diplomados/as en
traballo social e un/unha auxiliar de administración xeral baixo a modalidade
prevista no art. 10.1.d) do RDL 5/2015 do 30 de outubro (TREBEP), por un
prazo máximo de seis meses para Benestar social”Expte. 33269/220.

3.-

Axuste de anualidades en relación á contratación dun servizo de prevención
alleo (SPA) para a prestación do servizo de formación en materia de
seguridade e saúde laboral do persoal do Concello de Vigo. Expte. 327/2202.

4.-

Adxudicación da contratación do servizo para a formación en materia de
seguridade e saúde laboral do persoal do Concello de Vigo. Expte. 327/2202.

5.-

6.-

SERVIZOS XERAIS
Interposición de recurso de reposición contra a Resolución da directora de
Augas de Galicia, de 3/12/18, no procedemento de Xestión recadatoria da
taxa 32.68.00- obras hidráulicas de regulación xestionadas pola
administración hidráulica da Comunidade Autónoma de Galicia (canon de
regulación)- do primeiro e segundo semestre de 2014. Expte. 3535/440.
Proposta de aprobación da Modificación nº 1 das obra de “Implantación das
políticas de desenvolvemento urbano sustentable (Vigo vertical) entre a rúa
San Salvador e a praza Isabel A Católica”. Expte. 4694/440.

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 17 de xaneiro de 2019,
ao remate da sesión ordinaria convocada para a mesma data, 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,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

