SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 144/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 6 DE ABRIL DE 2017.

1.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 23 de marzo e
extraordinaria e urxente do 24 de marzo de 2017.

ALCALDÍA
2.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados pola Alcaldía
no primeiro Trimestre do ano 2017. Expte. 14898/101.
BENESTAR SOCIAL
3.- Proposta desestimatoria de recursos presentados contra acordo da X.Goberno
local de resolución da convocatoria do Programa municipal de axudas
extraordinarias a familias para gastos de aloxamento, subministros e
alimentación 2016. Expte. 119777/301.
4.- Proxecto de convenio de colaboración coa entidade Médicos do Mundo para o
desenvolvemento dun Programa de intervención sociosanitaria destinado a
persoas drogodependentes en situación de exclusión social en Vigo-ano 2017.
Expte. 137858/301.
COMERCIO
5.- Expediente de contratación dos servizos de decoración luminosa do Nadal.
Expte. 4384/106.
CONTRATACIÓN
6.- Clasificación de ofertas para a contratación do servizo de vixilancia dos
centros municipais de Distrito. Expte. 3401/321.
7.- Clasificación de ofertas para a contratación das obras de aparcadoiro público
en terreos de titularidade municipal lindeiros ao Hospital Álvaro Cunqueiro.
Expte. 4180/440.
8.- Clasificación de ofertas para a contratación da explotación da cafetería do
Concello de Vigo. Expte. 19840/240.
DEPORTES
9.- Proposta de autorización para a organización do “II DUATLON de carretera
Cidade de Vigo”, o domingo 9 de abril de 2017. Expte. 15743/333.

10.- Proposta de autorización para a organización da “XVIII VigoBikeContest
Maratón BTT/Transgalaica, o 9 de abril de 2017. Expte. 15741/333.
11.- Rectificación de erro no 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 2016/1017.
Expte. 15849/333.
12.- Proxecto de convenio de colaboración co Clube Patín Vagalume para
colaborar no financiamento dos gastos ocasionados polo desenvolvemento do
Proxecto “II Torneo Internacional Show Concello de Vigo 2017” entre o 22 e 23
de abril de 2017. Expte. 15907/333.
EDUCACIÓN
13.- Conta xustificativa da Aula da UNED Vigo, ano 2016. Expte. 18608/332.
14.- Proxecto de convenio coa Federación Olívica de Asociación de Nais e Pais de
Alumnos e Alumnas de Vigo e comarca (FOANPA) para o ano 2017. Expte.
18627/332.
EMPREGO
15.- Promoción polo Concello de Vigo do proxecto empresarial “SaudePet” para a
súa presentación ao Programa de Iniciativas Locais de Emprego (ILEs) da
Consellería de Economía, Emprego e Industria. Expte. 13971/77.
16.- Proposta de aprobación do Proxecto “Novos Vigueses polo Emprendemento”
e solicitude de subvención á Fundación INCYDE. Expte. 13975/77.
RECURSOS HUMANOS
17.- Autorización de atribución temporal de funcións á funcionaria con número de
persoal 21976. Expte: 29591/220.
18.- Autorización de encomenda de funcións ao empregado núm. 79389. Expte:
29603/220.
19.- Indemnización por razón de servizo de varios servizos municipais. Expte:
29605/220.
20.- Proposta desestimatoria de recursos de reposición contra o anuncio das listas
provisionais de admitidos/as e excluídos/as do proceso selectivo para a
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provisión en propiedade de 23 prazas de Policía Local (18 quenda libre e 5 de
mobilidade horizontal), correspondentes á OEP 2010-2011, 2ª fase. Expte:
29648/220.
21.- Proposta desestimatoria de recurso de reposición de aspirante ás prazas de
Policía Local pola quenda libre OEP 2010-2011, 2ª fase, ante a súa exclusión
nas listas definitivas de admitidos/as excluídos/as. Expte: 29649/220.
22.- Proposta desestimatoria de recurso de reposición de aspirante ás prazas de
Policía Local pola quenda libre OEP 2010-2011, 2ª fase, ante a súa exclusión
nas listas definitivas de admitidos/as excluídos/as. Expte: 29650/220.
23.- Proposta desestimatoria de recurso de reposición de aspirante ás prazas de
Policía Local pola quenda libre OEP 2010-2011, 2ª fase, ante a súa exclusión
nas listas definitivas de admitidos/as excluídos/as.. Expte: 29651/220.
24.- Proposta desestimatoria de recurso de reposición ás listas definitivas de
admitidos/as e excluídos/as para a oposición de Policía Local OEP 2010-2011,
2ª fase. Expte: 29695/220.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
25.- Revogación parcial de subvención outorgada á Asociación de Veciños Curva
de San Gregorio para o Programa III de “Gastos de investimento: obras e
adquisición de inmobles”, das Subvencións para o fomento do asociacionismo
e a participación cidadá, ano 2016. Expte. 7538/320.
26.- Revogación parcial de subvención outorgada á Asociación de Veciños San
Miguel de Oia para o Programa III de “Gastos de investimento: obras e
adquisición de inmobles”, das Subvencións para o fomento do asociacionismo
e a participación cidadá, ano 2016. Expte. 7468/320.
27.- Revogación parcial de subvención outorgada á Asociación de Veciños San
Miguel de Oia para o Programa II de “Gastos de investimento: Equipamento”,
das Subvencións para o fomento do asociacionismo e a participación cidadá,
ano 2016. Expte. 7467/320.
SEGURIDADE
28.- Revisión de prezos do contrato de subministración, mantemento e
conservación da rede semafórica. Expte. 98645/210.

URBANISMO
29.- Designación de representante municipal para a sinatura das actas de cesión
na recepción das obras de urbanización. Expte. 5178/401.
30.- 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 6 de abril 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

