SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 158/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DO 12 DE MAIO DE 2017.

1.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 27 de abril de 2017.

BENESTAR SOCIAL
2.- Segunda resolución estimatoria de recursos potestativos de reposición
interpostos conta acordo XGL de denegación de axuda económica con cargo
ao Programa municipal de axudas extraordinarias a familias para gastos de
aloxamento, subministros e alimentación – 2016». Expte. 119777/301.
CONTRATACIÓN
3.- Clasificación de ofertas para a contratación do Servizo de “Promoción turística
de Vigo e Rías Baixas 2017-2019” Expte. 6628/104.
4.- Proposta de adxudicación das obras de “Mellora da accesibilidade peonil entre
a Porta do Sol e Abeleira Menéndez (fase II). Expte. 4095/440.
5.- Dar conta da resolución nº 378/17 do Tribunal Administativo Central de
Recursos Contractuais en relación co recurso presentado por Aparcamientos
SABA S.A. contra acordo de adxudicación do “servizo público do aparcamento
sito na Praza de Portugal”. Expte. 429/449.
DEPORTES
6.- Expediente de contratación das obras de reforma da estrutura e pavimento do
Pavillón do Monte da Mina-Castrelos. Expte. 15922/333.
7.- Proposta de autorización para a organización da 4ª Edición Holi Run o
domingo 14 de maio de 2017. Expte. 15747/333.
8.- Proxecto de convenio de colaboración coa Sociedade Cultural Deportiva
Atlántida de Matamá en base o desenvolvemento do Proxecto xeral de
actividade da entidade considerada de élite na tempada deportiva 2016/2017.
Expte. 15982/333.

ELECTROMECÁNICOS
9.- Proposta de interposición de recurso contencioso-administrativo contra
Resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria, desestimatoria
da reposición interposta polo Concello de Vigo contra a resolución de data 21
de febreiro de 2017, adoitada no expediente sancionador IN 635 C 2016/41-4.
Expte. 34978/444.
FESTAS
10.- Proxecto de convenio de colaboración coa Agrupación de Centros Deportivos
e Culturais para a organización do Programa “Vente con Nós” 2017. Expte.
6885/335.
OSPIO
11.- Proposta de aprobación do Proxecto de “Substitución de firmes de vías en
contornos patrimoniais”. Expte. 3267/4443.
RECURSOS HUMANOS
12.- Proposta desestimatoria de recurso de reposición en relación co acordo de
cesamento da funcionaria interina con núm. De persoal 81906, técnica media
de igualdade, como consecuencia da execución da OEP 2010/2011, 2ª fase.
Expte. 29661/220.
13.- Concesión de Axudas de Estudos 2016-2017 do Fondo de Acción Social
(FAS). Expte. 29876/220.
14.- Convocatoria de axudas socio-sanitarias 2017 do Fondo de Acción Social
(FAS). Expte: 29879/220.
SERVIZOS XERAIS
15.- Proposta de autorización ao Concello de Redondela para ocupación do
subsolo por obras de execución de acometidas nas redes de saneamento en
camiño Mouriño, Paparoxo e subida Rabexa en Chapela-Redondela. Expte.
4610/440.
XESTIÓN MUNICIPAL
16.- Dar conta da resolución do concelleiro-delegado de Xestión municipal, de data
4/05/17, de constitución do Grupo de Traballo Sectorial da Ordenanza de
Admón. Electrónica. Expte. 152/1102.
17.- Rogos e preguntas.
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DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes
para a súa inclusión na orde do día, modifico e a data da sesión ordinaria
establecida e convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na
súa Sala o día 12 de maio de 2017, ás 10,00 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

