SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 722/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 10 DE XANEIRO DE 2020.
1.-

2.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 26 de decembro, ordinaria
do 27 de decembro e extraordinaria e urxente do 30 de decembro de
2019.
EDUCACIÓN
Dietas establecidas por asistencias ás sesións dos Consellos Escolares
dos centros de ensino público, setembro-decembro 2019. Expte.
24086/332.

3.-

4.-

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Relación de expedientes de contrato menor correspondentes ao mes de
decembro de 2019. Expte. 2719/334
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino con cargo a prazas vacantes de cinco mestres de
formación, especialidades: pintura, serigrafía artística, ourivaría, debuxo
e moda e confección, correspondentes á OEP 2019, para a EMAO.
Expte. 35237/220.

5.-

Prórroga do contrato para a prestación do servizo de Formación teórica
e teórico-práctica en materia de prevención de riscos laborais para o
persoal do Concello. Expte. 327/2202.

6.-

Contratación interina en réxime laboral de dous oficiais de instalacións
municipais con cargo ás prazas vacantes da mesma denominación
correspondentes á OEP 2019 para o Servizo de Deportes. Expte.
34938/220.

7.-

8.-

SECRETARÍA DO PLENO
Proposta de aprobación do proxecto de Plan Normativo Anual
correspondente ao ano 2020. Expte. 1648/110.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
Fixación de prezos de venda de entradas da programación Vigocultura
no Auditorio municipal no primeiro semestre do ano 2020. Expte.
3056/330.

9.-

10.-

TURISMO
Solicitude de subvención á Xunta de Galicia para o apoio, promoción e
difusión da festa declarada de interese turístico de Galicia. Expte.
7605/104.
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 10 de xaneiro de 2020,
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 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 PSdeG-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,
Yolanda Aguiar Castro
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

