SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 135/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 16 DE MARZO DE 2017.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 2 de marzo e
ordinaria e extraordinaria e urxente do 9 de marzo de 2017.
ADMÓN. ELECTRÓNICA
Proposta de aprobación da aplicación das previsións contidas no
Esquema Nacional de Seguridade (ENS) e do Esquema Nacional de
Interoperabilide (ENI) ó Concello de Vigo. Expte. 8109/113.
BENESTAR SOCIAL
Proxecto de convenio de colaboración con AFAGA para o
desenvolvemento dun “Programa de respiro familiar a través de sesións
de estimulación cognitiva e funcional para persoas con demencia
neurodexenerativa”- ano 2017. Expte. 135103/301.
Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación Freixeiro de Axuda
ó Necesitado (AFAN) para a atención inmediata das necesidades básicas
de persoas e familias en estado de necesidade. Expte. 135105/301.
CONTRATACIÓN
Proposta de clasificación de ofertas para a contratación do Servizo de
xestión parcial da Escola infantil Santa Marta-Casco Vello. Expte.
17500/332.
DEPORTES
Proxecto de convenio de colaboración coa entidade Vigo Rugby Club en
base ó desenvolvemento do proxecto xeral de actividade da entidade
considerada de elite na tempada deportiva 2016/2017. Expte. 15839/333.

7.-

Proxecto de convenio de colaboración coa entidade C.D. Xuvenil de Teis
en base ó desenvolvemento do proxecto xeral de actividade da entidade
considerada de elite na tempada deportiva 2016/2017. Expte. 15835/333.

8.-

Proxecto de convenio de colaboración coa entidade Asociación Deportiva
Carballal en base ó desenvolvemento do proxecto xeral de actividade da
entidade considerada de elite na tempada deportiva 2016/2017.
Expte.15849/333.

9.-

Proxecto de convenio de colaboración coa entidade Halcones de Vigo en
base ó desenvolvemento do proxecto xeral de actividade da entidade
considerada de elite na tempada deportiva 2016/2017. Expte.15838/333.

10.- Proxecto de convenio de colaboración coa entidade Club Deportivo
Bosco en base ó desenvolvemento do proxecto xeral de actividade da
entidade considerada de elite na tempada deportiva 2016/2017.
Expte.15837/333.
11.- Proxecto de convenio de colaboración co Club AMFIV en base ó
desenvolvemento do proxecto xeral de actividade da entidade
considerada de elite na tempada deportiva 2016/2017. Expte.15836/333.
12.- Proxecto de convenio co Club AMFIV co obxecto de colaborar no
financiamento dos gastos ocasionados polo desenvolvemento do
Proxecto “Copa de Europa Challenge CUP 2017”, do 26 ó 30 de abril de
2017. Expte. 15857/333.
13.- Proposta de autorización para a organización do “XXVIII Cross Escolar
Párroco Don Camilo” o domingo 26 de marzo de 2017. Expte. 15695/333.
14.- Proposta de autorización para a organización do “II Futsal na rúa” o
domingo 26 de marzo de 2017. Expte. 17512/333.
15.- Proposta de autorización para o inicio do expediente administrativo para
a redacción do proxecto modificado nº 1, sen incremento económico, do
Proxecto básico e de execución das obras de accesos e cubrición da
piscina da ETEA. Expte. 15909/303.
EMPREGO
16.- Proposta de desestimatoria do recurso presentado contra a o acordo da
XGL de outorgamento de Axudas municipais á creación de empresas do
ano 2016. Expte. 12786/77.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
17.- Dar conta da relación de expedientes de contratación tramitado polo
réxime de gasto menor polo Servizo de Normalización Lingüística
durante os meses de xaneiro e febreiro de 2017. Expte. 2237/334.
PATRIMONIO
18.- Proposta de autorización á ONCE para a reubicación de quioscos. Expte.
19648/240.
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RECURSOS HUMANOS
19.- Rectificación de erro detectado na proposta da Área de Recursos
Humanos e Formación de data 12/08/2016, no expediente núm.
28507/220 e, en consecuencia, no acordo da XGL de data 04/11/2016.
Expte: 29585/220.
20.- Proposta de nomeamento dun/dunha diplomado/a en traballo social,
baixo a modalidade proposta no art. 10.1.a) do RDL 5/2015, do 30 de
outubro, do TRLEBEP, con cargo á vacante da mesma denominación
correspondente á OEP 2016. Expte: 29419/220.
21.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha enxeñeiro/a
de camiños, canais e portos, baixo a modalidade proposta no art. 10.1.d)
do RDL 5/2015, do 30 de outubro, do TRLEBEP, por un prazo máximo de
seis meses para a área de Fomento. Expte: 29597/220.
22.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha enxeñeiro/a
industrial, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL 5/2015, do
30 de outubro, do TRLEBEP, por un prazo máximo de seis meses, para a
área de Fomento. Expte: 29598/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
23.- Proxecto de convenio de colaboración co Conservatorio Superior de
MÚsica de Vigo, relativo á achega do Concello para a organización do
Programa Festival da Música e das Artes “Nas Ondas” durante o
exercicio 2017. Expte. 1161/330.
24.- Préstamo de varias obras do artista Anxel Huete ao Museo MARCO de
Vigo para exposición temporal. Expte. 5902/337.
25.- Transferencia de financiamento á Fundación Laxeiro para o
financiamento xeral do seu funcionamento durante o ano 2017. Expte.
1824/341.
26.- Dar conta da relación de expedientes de contratación de gasto menor
tramitados polo Servizo da Área de Cultura durante o mes de febreiro de
2017. Expte. 1183/330.
27.- Dar conta da relación de expediente de contratación de gasto menor
tramitados polo Servizo de Museos Municipais durante o mes de febreiro
de 2017. Expte. 1826/341.

URBANISMO
28.- Proposta de aceptación de desistencia da tramitación do Proxecto de
urbanización do estudo de detalle da Finda A Torre. Expte. 4502/401.
29.- 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 marzo de 2017,
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

