ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 9 DE MAIO DE 2014.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Acta da sesión ordinaria do 25 de abril e extraordinaria e urxente do 30
de abril de 2014.
BENESTAR SOCIAL
Proxecto de convenio de colaboración coa entidade Médicos do Mundo
para o desenvolvemento dun Programa de Intervención Sociosanitaria
destinado a persoas drogodependentes en situación de exclusión social
den Vigo- ano 2014. Expte. 90297/301.
Proxecto de convenio coa Asociación Solidariedade Galega co Pobo
Saharaui pra o desenvolvemento do Proxecto de acollemento familiar
temporal “Vacacións en Paz 2014”. Expte. 91311/301.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación da xestión indirecta do
Mercado do Progreso. Expte. 5470/551.
DEPORTES
Proxecto de convenio coa entidade Sárdoma C.F. en base ao
desenvolvemento do proxecto xeral de actividade da entidade
considerada de élite na tempada deportiva 2013-2014. Expte.
13028/333.

6.-

Proxecto de convenio coa entidade C.D. AMFIV en base ao
desenvolvemento do proxecto xeral de actividade da entidade
considerada de élite na tempada deportiva 2013/2014. Expte.
13031/333.

7.-

Proxecto de convenio coa entidade Club Deportivo Xuvenil de Teis en
base ó desenvolvemento do proxecto xeral de actividade na entidade
considerada de élite na tempada deportiva 2013/2014. Expte.
13047/333.

8.-

Proxecto de convenio coa entidade FPR Olivo en base ó
desenvolvemento do proxecto xeral de actividade na entidade
considerada de élite na tempada deportiva 2013/2014. Expte.
13027/333.

9.-

EDUCACIÓN
Expediente de contratación dos servizos para a xestión parcial,
docencia e desenvolvemento da Escola municipal de música folk e
tradicional por procedemento aberto. Expte. 15773/332.

10.- Indemnización substitutiva por importe de 4.037,84 a favor de
“Imaxinería S.L.” pola xestión da Escola Municipal de Teatro na primeira
quincena de abril de 2014. Expte. 16037/332.
IGUALDADE
11.- Proxecto de convenio coa Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra
os Malos Tratos para o apoio ao mantemento da Rede de Mediadoras
durante o ano 2014.
MEDIO AMBIENTE
12.- Proxecto de convenio de colaboración coa Mancomunidade de Montes
Veciñais en Man Común do concello de Vigo para o desenvolvemento
de actividades en materia Medioambiental. Expte. 10071/306.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
13.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo, como socio líder do
proxecto, e os socios partícipes no Proxecto europeo Cooperland dentro
do Programa “Europe For Citizens Programme”. Expte. 10848/77.
RECURSOS HUMANOS
14.- Complemento de produtividade, por conducir vehículo municipal sin ser
oficiais, do persoal dos distintos servizos correspondentes ao 1º
Trimestre de 2014. Expte. 25140/22.
15.- Complemento de produtividade por conducir maquinaria pesada do
persoal do Parque Móbil correspondente ao 1º Trimestre-2014. Expte.
25170/220.
16.- Gatos de locomoción dos servizos municipais, febreiro-marzo de 2014.
Expte. 25174/220.
17.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de once axudantes de
oficios, por un período máximo de seis meses, para o servizo de
Educación. Expte. nº 25178/220.
18.- Dar conta de resolución de declaración da xubilación obrigatoria do
emprego público municipal José Froján Villaverde con efectos de
30/05/2014. Expte. 25141/220.

SEGURIDADE
19.- Devolución de fianza a D. José Carlos Gómez Gómez constituída pola
celebración dunha sardiñada no parque Vista do Mar. Expte. 88600/210.
SERVIZOS
20.- Proxecto para executar as obras de “Renovación das redes de
abastecemento e saneamento da Rúa Baixada Mestre Chané”. Expte.
2346/443.
URBANISMO
21.- Ratificación da aprobación da constitución da Entidade Urbanística de
conservación “UE IV-12 Ramón Nieto 6”, acordar o nomeamento de
representante municipal e solicitar á Xunta de Galicia a inscrición no
Rexistro de Entidades Urbanísticas colaboradoras. Expte. 5081/401.
22.- Dar conta da resolución do 22.04.14 de avogación de competencias e
delegación no concelleiro da Área de Fomento por ausencia da
vicepresidenta da XMU. Expte. 292/406.
23.- 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 9 de maio de
2014, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha
hora despois (10,00 h.) 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, 7 de maio de 2014.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

