ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
18 DE DECEMBRO DE 2013.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

Ratificación da urxencia.
CULTURA, FESTAS E MUSEOS
Adxudicación do procedemento negociado con publicidade para a
contratación do deseño e produción das carrozas para a cabalgata de
Reis 2014. Expte. 5237/335.
OSPIO
Plan de seguridade e saúde e aceptación do Plan de Xestión de
residuos da obra “Adecuación de parcela para aparcamento no
polideportivo de Navia”. Expte.2491/443.
Nomeamento de dirección facultativa da obra “Adecuación da parcela
para aparcamento no polideportivo de Navia”. Expte. 2492/443.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Segunda resolución de recursos presentados contra acordo da
convocatoria de axudas contra a crise para atender necesidades
básicas dos veciños e veciñas de Vigo- exercizo 2013. Expte. 6482/320.

RECURSOS HUMANOS
6.- Reclamación previa á vía xurisdiccional en materia de recoñecemento
de categoría profesional presentada por D. José Manuel Vázquez Díaz.
Expte. 24629/220.
7.- Reclamación previa en materia de despido presentada por Da. Verónica
Costas Rodríguez. Expte. 24677/220.
8.- Reclamación previa en materia de despido nulo presentada por Da.
Susana Bernárdez Fernández, Da. Rosa Barandela Vázquez e Da.
Patricia Villar Posada. Expte. 24343/220.
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 18 de decembro de 2013, ás 10,00 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 titular do Órgano de Apoio á
Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal
do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós
efectos de información.
Vigo, 18 de decembro de 2013.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Dª. Mª Jesús Lago Rey.

