ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DO 15 DE XULLO DE 2016.

ALCALDÍA
1.- Proposta de modificación de acordo da XGL do 20/07/2015 de
designación de representantes do Concello no Consorcio da Zona
Franca de Vigo. Expte. 80/1102.
CONTRATACIÓN
2.- Proposta de adxudicación, expediente de contratación das obras
de reparacións discontinuas da rúa Tomás Alonso. Expte.
3517/440.
3.- Proposta de clasificación de ofertas no procedemento de servizos
para a xestión parcial, docencia e desenvolvemento da Escola
Municipal de Folk e Tradicional E-Trad. Expte. 17498/332.
4.- Proposta de clasificación de ofertas no procedemento aberto para
a contratación do servizo de actualización do aplicativo de xestión
tributaria “Módulo para o cálculo de taxas por prestación de
servizos e por aproveitamento de dominio público”. Expte.
7692/113.
5.- Dar conta da Resolución nº 484/2016, do Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuais. Expte. 15857/444.
DEPORTES
6.- Solicitude de autorización de “El Corte Inglés”, para a organización
da “XXXVIII Travesía a nado. Trofeo El Corte Inglés”, o vindeiro 30
de xullo de 2016. Expte. 14845/333.
7.- Solicitude de autorización do Club Ciclista Meixoeiro para a
organización do “XXVIII Gran Premio Ciclista Meixoeiro” o 16 de
xullo de 2016. Expte. 15192/333.
8.- Solicitude de autorización da Asociación Deportiva Media Maratón
de Vigo, para a organización da “11ª Carrera Femenina El Corte
Inglés” o vindeiro 17 de xullo de 2016. Expte.14919/333.

9.- Expediente de contratación da prestación de servizos para tarefas
de control do acceso dos usuarios, mantemento básico, limpeza
das instalacións e apertura e peche das instalacións das pistas
municipais de atletismo de Balaídos. Expte. 14569/333.
10.- Expediente de contratación das obras de renovación do céspede
artificial no campo de fútbol de Comesaña, en base ao convenio
coa Deputación Provincial de Pontevedra. Expte. 15119/333.
11.- Expediente de contratación das obras de renovación do céspede
artificial no campo de fútbol de Monte da Mina, en base ao
convenio coa Deputación Provincial de Pontevedra. Expte.
15121/333.
EMPREGO
12.- Proposta de aceptación da subvención da Consellería de Traballo
e Benestar para a realización do Obradoiro de Emprego “Vigo
Capacita III”. Expte. 13053/77.
FESTAS
13.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación da Comisión
de Festas Nosa Señora das Neves da Guía para a organización da
“Festa da Sardiña 2016”. Expte. 6480/335.
14.- Proxecto de convenio de colaboración con “Ulisesproject Eventos
Especiales, SLU” para a organización do “Marisquiño 2016”. Expte.
6461/335.
15.- Dar conta da relación de contratos menores. Xuño 2016. Expte.
6566/335.
FOMENTO
16.- Proposta de aprobación inicio de expediente de incorporación de
prezos contraditorios nos Anexos I e II de prezos de aplicación no
contrato do Servizo de acondicionamento, mantemento,
conservación e arranxo das infraestruturas viarias. Expte.
71048/250.

17.- Revisión de prezos do contrato de subministracións de formigón,
áridos, materiais de construción e ferretería para o Taller de
Fomento. Expte. 65970/250.
18.- Proposta de aprobación do Anexo nº 3 ao Plan de Seguridade e
Saúde no traballo para a execución das obras de “Reforma da
cuberta e grada de tribuna do Estadio de Balaídos. Fase II”. Expte.
3258/443.
19.- Rectificación erro material acordo XGL do 10/06/16, “Aprobación
proxecto de obras Humanización da beirrarúa da avda. de
Castelao, entre rúa Redondela e rúa Porriño”. Expte. 3219/443.
IGUALDADE
20.- Cesión temporal da vivenda municipal identificada no Rexistro de
Entidades Prestadoras de Servizos Socias co nº F-00473-08.
MEDIO AMBIENTE
21.- Proxecto de convenio de colaboración co Consorcio da Zona
Franca de Vigo en materia hixiénico-sanitaria. Expte. 4369/313.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
22.- Proxecto de convenio de colaboración coa “Asociación colectivo
veciñal Curva de San Gregorio”, para o desenvolvemento das
actividades da entidade (xaneiro-outubro 2016). Expte. 7352/320.
23.- Proxecto de convenio de colaboración coa “Federación de
Familiares de Enfermos Mentais de Galicia” para o fomento das
súas actividades, ano 2016. Expte. 7382/320.
SERVIZO DE CULTURA
24.- Prórroga do contrato de servizos de xestión dos traballos técnicos
derivados da programación do Auditorio Municipal da Casa do
Concello. Expte. 871/330.
25.- Relación de expedientes de contratación de gasto menor, xuño
2016. Expte. 1578/341.

TENENCIA ALCALDÍA
26.- Prego de condicións que rexerá a concesión administrativa polo
Excmo. Concello de Vigo do uso privativo do edificio municipal da
rúa Príncipe nº 54 (Fundación Marco). Expte. 19795/240.
URBANISMO
27.- Dar conta do pase á vía de constrinximento de liquidacións
complementarias. Expte. 8985/407.
28.- Rogos e preguntas.
DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos
expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de
Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 15 de
xullo de 2016, 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 aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á
titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á secretaria do
Goberno e aos demais membros do grupo político municipal do PSdGPSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para os
efectos de información.
Vigo, 13 de xullo de 2016.
CCA/rs.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.

