SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 149/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DO 27 DE ABRIL DE 2017.

1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 12 de abril de 2017.
BENESTAR SOCIAL
Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación Española contra o
Cancro (Xunta local de Vigo) para a execución dun Programa de atención
psicosocial ó doente oncolóxico e ós seus familiares-ano 2017. Expte.
136734/301.
Proxecto de convenio de colaboración coa “Asociación Ciudadana de Lucha
contra la Droga- Alborada” para o desenvolvemento do programa de
incorporación social en agricultura ecolóxica “Verdear”- ano 2017. Expte.
137969/301.
EDUCACIÓN
Expediente de contratación de servizos para a xestión, organización e
desenvolvemento dos desprazamentos escolares do Programa Educativo
municipal de coñecemento da cidade “Vigo Educa”. Expte. 18628/332.
EMPREGO
Proxecto de convenio de colaboración coa “Asociación Española de
Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de productos de la
Pesca y Acuicultura (CONXEMAR)” no marco do fomento municipal de
emprego para o ano 2017. Expte. 13856/77.
Bases reguladoras, Convocatoria e Extracto das “Axudas á contratación e
mellora do emprego da mocidade viguesa 2017”.Expte. 13823/77.
IGUALDADE
Proxecto de convenio de colaboración coa “Asociación Rede de Mulleres
Veciñais contra os malos tratos de Vigo” para o apoio ao seu programa de
actividades que realizará durante o ano 2017. Expte. 7559/224.
Proxecto de convenio de colaboración para a execución do Proxecto de
intervención de apoio familiar coas usuarias da rede municipal de vivendas de
protección para mulleres vítimas de violencia de xénero. Expte. 7638/224.

9.-

Bases reguladoras e convocatoria específica de subvencións para a
concesión de axudas a entidades sen ánimo de lucro para a realización de
programas e/ou actividades de promoción das mulleres no ano 2017. Expte.
7605/224.

SERVIZOS XERAIS
10.- Prórroga do contrato de “Limpeza da Casa do Concello e demais
dependencias municipais do Concello de Vigo”. Expte. 1316/440.
11.- Proposta de autorización do inicio do expediente administrativo para a
modificación do Proxecto de “mellora da rede de saneamento nas rúas Lotas
e Brea”. Expte. 3132/440.
12.- Encomenda da redacción do proxecto técnico “Ampliación da rede de
abastecemento na rúa Abade Juan de Bastos-Matamá” á entidade
concesionaria AQUALIA. Expte. 4452/440.
TRANSPORTES
13.- Proposta de ampliación da concesión do servizo público regular de transporte
urbano colectivo de viaxeiros de uso xeral en Vigo pola posta en
funcionamento da nova liña H3 ao hospital Álvaro Cunqueiro. Expte.
1383/449.
TESOURERÍA
14.- Proposta para o pase a vía de constrinximento de cotas adebedadas por
consumo de auga no ano 2015. Expte. 33508/700
URBANISMO
15.- Proposta para abrir o trámite de consulta pública para a aprobación da
ordenanza reguladora do Rexistro de entidades urbanísticas colaboradoras do
Concello de Vigo. Expte. 5180/401.

XUVENTUDE
16.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de familias de persoas
con parálise cerebral (APAM) para o desenvolvemento dun programa de
dinamización infantil e xuvenil concretado nunha ludoteca inclusiva. Expte.
4887/336.
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17.- 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 27 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

