ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 2 DE MARZO DE DE 2017.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 16 de febreiro e
extraordinaria e urxente do 20 de febreiro de 2017.
ALCALDÍA
Dar conta da resolución de Alcaldía, de data 24/02/17, de constitución do
Comité de Coordinación Políticas Públicas municipais en materia de
Festas e Turismo. Expte. 117/1102.
BENESTAR SOCIAL
Proxecto de convenio de colaboración coa “Asociación de personas
sordas de Vigo” para a prestación do Servizo de intérprete de lingua de
signos-ano 2017. Expte. 133678/301.
Bases reguladoras, convocatoria e extracto das subvencións destinadas
a proporcionar, mediante a utilización de bono-taxi, un medio alternativo
de transporte adaptado a persoas afectadas por graves discapacidades
na súa mobilidade-ano 2017. Expte. 133612/301.
EMPREGO
Resolución das comunicacións presentadas por empresas con axuda
outorgada ao abeiro das “Axudas municipais á creación de Empresas do
ano 2015”. Expte. 12117/77.

6.-

Proposta de revogación da subvención para o Fomento do
Emprendemento e a Consolidación Empresarial a través do Traballo
Colaborativo concedida a Nevian Sistemas S.L. Expte. 13433/77.

7.-

Proposta de revogación da subvención para o Fomento do
Emprendemento e a Consolidación Empresarial a través do Traballo
Colaborativo concedida a Noa Rodríguez Varela. Expte. 13725/77.

8.-

Proposta de revogación da subvención para o Fomento do
Emprendemento e a Consolidación Empresarial a través do Traballo
Colaborativo concedida a Jorge Antonio Liz Montes. Expte. 13724/77.

9.-

Proposta de revogación da subvención para o Fomento do
Emprendemento e a Consolidación Empresarial a través do Traballo
Colaborativo concedida a Nadielabs Investiments S.L. Expte. 13553/77.

PATRIMONIO HISTÓRICO
10.- Proposta de adscrición de A Casa do Patín ó Area de Participación
Cidadá. Expte. 8483/307.
RECURSOS HUMANOS
11.- Protocolo para a prevención e actuación en materia de acoso psicolóxico
no traballo no Concello de Vigo para aprobación pola Xunta de Goberno
Local. Expte. 29389/220.
12.- Autorización de encomenda de funcións de postos vacantes de diversos
funcionarios. Expte. 29440/220.
13.- Autorización de encomenda de funcións de diversos funcionarios. Expte.
29441/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
14.- Levantamento de depósito e formalización de novo depósito das obras
de arte "A sagrada cea" (nº inv. 356) e "A morte de San Xosé" (nº inv.
434) do pintor Benito Prieto Coussent propiedade da Comunidade de
Herdeiros Fontán Domínguez. Expte. 5703/337.
SERVIZOS XERAIS
15.- Dar conta da tramitación do expediente “Ampliación e mellora da EBAR
de Teis”. Expte. 3133/440.
XESTIÓN MUNICIPAL
16.- Dar conta da resolución do concelleiro-delegado de Xestión Municipal, do
23/02/17, de nomeamento de instrutor do expediente administrativo do
Plan Anual Normativo. Expte. 111/1102.
17.- Proposta para a apertura do trámite de consulta pública para a
aprobación da Ordenanza de Administración Electrónica do Concello de
Vigo. Expte. 88/1102.
18.- 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 de 2017, ás 9,00 h. en

primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois
segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

en

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

