ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 16 DE DECEMBRO DE DE 2016.
1.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente de 25 de novembro,
ordinaria e extraordinaria e urxente do 2 de decembro e extraordinaria e
urxente do 5 de decembro de 2016.

CONTRATACIÓN
2.- Proposta de adxudicación da contratación do subministro de estacións
de traballo de sobremesa e pantallas. Expte. 7854/113.
3.- Proposta de adxudicación da contratación dos servizos de mantemento,
conservación e reposición do Parque do Castro. Expte. 8492/446.
DEPORTES
4.- Proposta de autorización para a organización da 55ª Edición Gran
Premio Pedestre do Nadal-Carreira do Pavo, o vindeiro domingo 18 de
decembro de 2016. Expte. 15086/333.
FESTAS
5.- Dar conta da relación de expedientes de contratación tramitados polo
réxime de gasto menor no Servizo de Festas durante o mes de
novembro de 2016. Expte. 6700/335.
6.- Proposta desestimatoria de subvención á Federación de Asociacións
Veciñais de Vigo “Eduardo Chao” para a organización do programa
“Move Vigo 2016”. Expte. 6645/335.
IGUALDADE
7.- Aboamento de gastos de comunidade de propietarios/as da vivenda
municipal identificada como centro de servizos sociais denominada
“Vivenda de protección de vítimas de violencia de xénero III” co núm. E638-C-8. Expte. 7402/224.
8.- Aboamento de gastos da comunidade de propietarios/as da vivenda
identificada como centro de servizos sociais denominada “Vivenda de
protección de vítimas de violencia de xénero II” co núm. E-638-C-7.
Expte. 7405/224.
9.- Proposta de aceptación de renuncia á concesión de subvención do
“Programa específico de subvencións da Concellería de Igualdade para

a realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres
do ano 2016”. Expte. 7089/224.
10.- Proposta desestimatoria de subvención á Federación de Asociacións
Veciñais de Vigo “Eduardo Chao” para a organización do programa
“Xornadas das mulleres veciñais 2016”. Expte. 7247/224.
11.- Dar conta da relación de expediente de contratación tramitados polo
réxime de gasto menor polo Servizo de Igualdade durante o mes de
novembro de 2016. Expte. 7462/224.
LIMPEZA
12.- Revisión ordinaria do prezo de contrato de instalación, limpeza e
mantemento de colectores e papeleiras do Concello de Vigo. Expte.
6336/252.
POLICÍA LOCAL
13.- Indemnización substitutiva e recoñecemento de créditos por importe de
35.037,06 € a favor de BBVA Financia Autorenting S.A. pola prestación
do servizo de renting dos vehículos da Policía Local, agosto-setembro
2016. Expte. 50638/212.
14.- Indemnización substitutiva e recoñecemento de créditos por importe de
17.518,53 € a favor de BBVA Financia Autorenting S.A. pola prestación
do servizo de renting dos vehículos da Policía Local, outubro 2016.
Expte. 51488/212.
15.- Indemnización substitutiva e recoñecemento de créditos por importe de
4.016,78 € a favor de TAELPO S.COOP., pola prestación do servizo de
radiocomunicación para o Servizo de Prevención e Extinción de
Incendios, outubro-novembro 2016. Expte. 51447/212.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
16.- Dar conta da relación de expedientes de contratación de gasto menor
tramitados polo servizo da Área de Cultura durante o mes de outubro e
novembro de 2016. Expte. 1054/330.
17.- Dar conta da relación de expedientes de contratación de gasto menor
tramitados polo servizo de Museos municipais durante o mes de
novembro de 2016. Expte. 1714/341.

URBANISMO
18.- Proxecto de Ordenanza municipal reguladora das entidades urbanísticas
de conservación do Concello de Vigo. Expte. 5166/401.
VIGOZOO
19.- Expediente de contratación do servizo de mantemento integral das
instalacións do exotarium e bolboretario no servizo do VigoZoo. Expte.
7172/612.
20.- 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 16 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.
MXLP/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

