ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 2 DE DECEMBRO DE DE 2016.
1.-

2.-

3.-

4.5.-

6.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 18 de decembro
e extraordinaria e urxente do 21 de novembro de 2016.
ALCALDÍA
Proxecto de convenio coa Asociación Solidariedade Galega co Pobo
Saharaui para a concesión dunha subvención para o desenvolvemento
do seu programa “Vacacións en paz 2016”. Expte. 14041/101.
BENESTAR SOCIAL
Proposta de aceptación de renuncia a la concesión de “subvencións a
entidades e asociacións de carácter social, sen ánimo de lucro, para a
realización de actividades da Área dos servizos sociais no ano 2016”.
Expte. 131966/301.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación do servizo de vixilancia da
saúde. Expte. 27683/220.
Proposta en relación coa solicitude de AIRNOSTRUM sobre os voos a
operar no ano 2017. Expte. 5238/104.
DEPORTES
Proposta de autorización para a organización da proba deportiva III
Invasión Celeste, o vindeiro 8 de decembro de 2016. Expte. 15073/333.

7.-

Proposta de autorización para a organización da “19ª Edición da Media
Maratón de Vigo” o vindeiro 4 de decembro de 2016. Expte. 15352/333.

8.-

Adxudicación dunha subvención directa a favor da Federación Galega
de Judo para colaborar co financimento dos gastos ocasionados polo
desenvolvemento da “Festa do Judo Infantil 2016”.Expte. 15426/333.

9.-

Proxecto de convenio de colaboración co centro público IES A GUÍA
pola utilización da instalación municipal do complexo deportivo de
Travesas para impartir a docencia de clases fisico deportivas. . Expte.
384/611.

10.- Proxecto de convenio de colaboración coa Agrupación Deportiva Vigo
para a dinamización do Programa de competición “Vigo en Xogo”.
Expte. 377/611.
11.- Proxecto de convenio de colaboración co centro público escolar IES de
Teis pola utilización da instalación municipal de Teis para impartir a
docencia das clases de educación física. Expte. 385/611.
12.- Proxecto de convenio de colaboración coa Federación Galega de
Taekwondo para o desenvolvemento dun programa de tecnificación do
Taekwondo. Expte. 373/611.
13.- Proxecto de convenio de colaboración coa Federación Galega de Tenis
para o desenvolvemento do Programa de promoción do Tenis 20162017. Expte. 372/611.
14.- Proxecto de convenio de colaboración co Centro de Educación Especial
Menela para a dinamización do programa de actividade física deste
colectivo na instalación municipal do Pavillón de Coia. Expte. 375/611.
15.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de Pontevedra
Fútbol Sala, para o desenvolvemento dun programa de dinammización
do fútbol sala en idade escolar na cidade de Vigo. Expte. 367/611.
EMPREGO
16.- Recoñecemento de dereitos económicos pola asistencia a tribunais de
selección dos beneficiarios de Vigo Emprega 2016-1ª Quenda”. Expte.
12783/77.
17.- Bases de selección de persoas candidatas a beneficiarias do Programa
“Vigo Emprega”. Expte. 13602/77.
18.- Proxecto de convenio de colaboración coa Unión Comarcal da UGT de
Vigo no marco do fomento do emprego mediante o desenvolvemento
do proxecto ACTIVIGO. Expte. 13314/77.
PATRIMONIO
19.- Proposta de concesión de uso privativo do inmoble sito en rúa Príncipe
54 á “Fundación MARCO”. Expte. 19795/240.

RECURSOS HUMANOS
20.- Dietas do órgano de selección de Auxiliar de Administración Xeral (OEP
2012) por importe de 2.328,46 €. Expte: 28844/220.
21.- Dietas do órgano de selección de Capataz de Parque Móbil (OEP 2012)
por importe de 1.918,46€. Expte: 28845/220.
22.- Dietas da Comisión de valoración para a proposta de nomeamento de
funcionarios de carreira de dúas prazas de condutor-bombeiro (OEP
2012) por importe de 734,34 €. Expte: 28847/220.
23.- Complemento de produtividade por conducir vehículo municipal sin ser
oficial do persoal dos distintos servizos municipais, correspondente ao
3º trimestre de 2016. Expte: 28889/220.
24.- Dietas do órgano de selección de Alguacil (OEP 2010-2011, 2ª fase) por
importe de 605,88 €. Expte: 28908/220.
25.- Complementos de produtividade por toxicidade das brigadas de
pavimentación do servizo de Vías e Obras e do servizo de Parque Móbil
correspondentes ao mes de outubro de 2016. Expte: 28936/220.
26.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de
xornada anual do servizo de Cemiterios correspondente ao mes de
outubro de 2016. Expte: 28937/220.
27.- Complemento de produtividade por xornada partida do persoal do
servizo de Participación Cidadá correspondente ao mes de outubro de
2016. Expte: 28939/220.
28.- Modificación da oferta de Emprego Público 2016 (acordo da XGL
08/04/2016). Expte: 28960/220.
SEGURIDADE
29.- Proxecto de convenio para a cesión gratuíta de vehículo de extinción de
incendios en favor da Mancomunidade de municipios do Val Miñor.
Expte. 97656/210.
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
30.- Contrato ao abeiro da disposición adicional novena do texto refundido
da Lei de Contratos do Sector Público para o subministro de bases
xurídicas e acceso a publicacións do Grupo Editorial Wolters-Kluwert
para o período novembro 2016-outubro 2017. Expte. 4299/550.

31.- 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 2 de
decembro de 2016, 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 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,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

