SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 147 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 20 DE ABRIL DE 2017.

1.- Acta da sesión ordinaria do 30 de marzo, extraordinaria e urxente do 31 de
marzo, ordinaria e extraordinaria e urxente do 6 de abril de 2016.
BENESTAR SOCIAL
2.- Proxecto de convenio de colaboración coa “Fundación Menela” para o
desenvolvemento dun programa de respiro familiar- ano 2017. Expte.
138054/301.
CONTRATACIÓN
3.- Clasificación de ofertas para a contratación das obras de mellora de
accesibilidade peonil entre a Porta do Sol e Abeleira Ménendez (fase II).
Expte. 4095/440.
4.- Clasificación de ofertas para a contratación das obras de humanización da rúa
Bueu. Expte. 4096/440.
5.- Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos técnicos docentes
para o desenvolvemento das actividades físico deportivas do programa
“ximnasia para persoas maiores”. Expte. 15315/333.
6.- Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos de xestión,
organización e desenvolvemento do programa municipal de inmersión
lingüística mediante integración escolar nun high school en período lectivo
“VIGO EN INGLÉS 2017”. Expte. 18373/332.
7.- Proposta de adxudicación da contratación do subministro de vestiario para o
persoal municipal. Expte. 4178/440.
8.- Requirimento de documentación ao licitador clasificado no segundo lugar no
procedemento aberto para a contratación do servizo de vixilancia nocturna e
transporte de fondos nas instalacións de Vigozoo. Expte. 7173/612.
DEPORTES
9.- Proposta de autorización para a organización do XXXVIII Cross Mosteiro
Bembrive o domingo 23 de abril de 2017. Expte. 15744/333.

10.- Proposta de autorización para a organización da marcha ciclista popular “Bicis
na Primaveira” o domingo 23 de abril de 2017. Expte. 15855/333.
11.- Proposta de autorización para a organización da proba deportiva “XI
HappyGoRunning” o domingo 23 de abril de 2017. Expte. 15745/333.
12.- Bases reguladoras do Programa municipal de circuito de carreiras populares
“RunRunVigo 2017” e dotación de premios en metálico para os participantes.
Expte. 15923/333.
13.- Proposta de adxudicación da contratación das obras de reforma do campo de
fútbol de Carballal – A Bandeira. Fase I. Expte. 15342/333
EDUCACIÓN
14.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo servizo de
Educación no primeiro trimestre de 2017. Expte. 18809/332.
15.- Indemnizacións substitutiva e recoñecemento de créditos polo servizo de
limpeza nos colexios públicos e escolas infantís durante o mes de marzo de
2017. Expte. 18819/332.
EMPREGO
16.- Bases reguladoras, convocatoria e extracto, do Programa de axudas
municipais á creación de empresas 2017. Expte. 13824/77.
17.- Proposta de aprobación de memoria de accións de orientación laboral e
solicitude de subvención á Consellería de Economía, Industria e Emprego
para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de
orientación laboral durante o ano 2017. Expte. 13972/77.
18.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación “Rede de Mulleres
Veciñais contra os Malos Tratos” de Vigo no marco do fomento do emprego
para a potenciación do acompañamento e apoio ás vítimas de violencia de
xénero. Expte. 13784/77.

FESTAS
19.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de Festas
durante o mes de marzo de 2017. Expte. 6898/335.
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IGUALDADE
20.- Cesión temporal de vivenda municipal identificada no rexistro de entidades
prestadoras de servizos sociais co número E-638-C-6. Expte. 7644/224.
PATRIMONIO HISTÓRICO
21.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Patrimonio Histórico o primeiro trimestre do ano 2017. Expte. 8520/307.
POLICÍA LOCAL
22.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados pola Policía Local
durante o primeiro trimestre do ano 2017. Expte. 53432/212.
RECURSOS HUMANOS
23.- Autorización de encomenda de funcións á empregada con núm. de persoal
23290. Expte. 29718/220.
24.- Recurso de reposición contra o acordo da XGL de data 23/02/2017, sobre
“denegación de solicitudes de contratación como traballadores indefinidos non
fixos” (Expte.: 29448-220). Expte. 29815/220.
25.- Proposta desestimatoria respecto da solicitude de indemnización de fin de
contrato en base á Sentencia do TJUE de 14/09/2016. Expte: 29818/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
26.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo servizo da Área
de Cultura durante o mes de marzo de 2017. Expte. 1206/330.
27.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo servizo de
Museos municipais no mes de marzo de 2017. Expte. 1857/341.
28.- Proxecto de convenio de colaboración con Teatro Ensalle S.L.L. Para o
desenvolvemento da Programación da sala Teatro Ensalle no período de
xaneiro a marzo de 2017. Expte. 1191/330.
29.- Prórroga do contrato do servizo de atención ao público en dependencias da
Rede de Museos municipais de Vigo por un período de un ano. Expte.
936/341.

SERVIZOS XERAIS
30.- Proposta de aprobación do Proxecto de obras para a “Humanización da rúa
Canceleiro (entre avda. Rosalía de Castro e Avda. García Barbón)”. Expte.
3421/443.
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 20 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

