SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 161/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 18 DE MAIO DE 2017.

1.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 2 de maio, ordinaria e
extraordinaria e urxente do 4 de maio e extraordinaria e urxente do 5 de maio
de 2017.

BENESTAR SOCIAL
2.- Proxecto de convenio coa Asociación de Axuda ao Enfermo Mental “DOA”
para o desenvolvemento do seu programa de actividades 2017: Obradoiro de
Cartón-Pedra, Coiro e Serigrafía. Expte. 133950/301.
CEMITERIOS
3.- Expediente de contratación da prestación do Servizo de Limpeza,
acondicionamento, conservación e mantemento integral dos cemiterios
municipais. Expte. 10850/255.
CONTRATACIÓN
4.- Proposta de adxudicación dos servizos para a xestión, organización e
desenvolvemento do Programa municipal de inmersión lingüística mediante
integración escolar nun high school en período lectivo “VIGO EN INGLES
2017”. Expte. 18373/332.
5.- Proposta de adxudicación da contratación do servizo de vixilancia dos Centros
municipais de Distrito. Expte. 3401/321.
6.- Proposta de adxudicación da contratación de servizos para a xestión da
Escola Infantil Municipal de Santa Marta- Casco Vello. Expte. 17500/332.
DEPORTES
7.- Proposta de autorización para a organización da proba deportiva “Carreira en
Familia” o vindeiro día 20 de maio de 2017. Expte. 15749/333.
FESTAS
8.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación Cultural Interfolc para a
organización do XXIII Festival Folclórico Internacional. Expte. 6882/335.
9.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados no Servizo de Festas
no mes de abril de 2017. Expte. 6915/335.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
10.- Subvencións para o fomento do asociacionismo e da participación cidadá.
Expte. 7554/320.
PATRIMONIO
11.- Prórroga da cesión do dereito de uso do edificio “Anexo” sito na rúa Oporto nº
3, a favor da Deputación Provincial de Pontevedra. Expte. 19955/240.
RECURSOS HUMANOS
12.- Proposta de aprobación do Marco estratéxico da Formación do Concello de
Vigo. Expte. 29922/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
13.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Museos municipais no mes de abril de 2017. Expte. 1882/341.
14.- 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 18 de maio 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

