SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 163/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DO 25 DE MAIO DE DE 2017.

1.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria do 12 de maio de 2017.

BENESTAR SOCIAL
2.- Proposta para prestar conformidade ás accións do “III Plan Local de Drogas e
outras Adiccións de Vigo (PLDA) 2011-2016” e mantemento da súa vixencia.
Expte. 62869/301.
3.- Prórroga do contrato de seguridade e vixilancia en CEDRO e UBAS do
Concello de Vigo. Expte. 139557/301.
CONTRATACIÓN
4.- Clasificación de ofertas para a contratación da subministración de material e
aluguer de maquinaria para obras a realizar nos colexios de educación infantil
e primaria polo persoal beneficiario do programa “Vigo Emprega”. Expte.
18570/332.
DEPORTES
5.- Expediente de contratación do subministro e mantemento de desfibriladores
semiautomáticos externos para instalacións deportivas municipais
dependentes da Concellería de Deportes do Concello de Vigo, así como a
formación e acreditación do persoal para o seu uso. Expte. 948/611.
6.- Programa municipal de Escolas Deportivas “Achégate ao Deportes 20172018”. Expte. 1048/611.
7.- Proxecto de convenio coa entidade Club Atletismo Feminino Celta en base ao
desenvolvemento do Proxecto xeral da actividade da entidade considerada de
élite na tempada 2016/2017. Expte. 15938/333.
8.- Proxecto de convenio coa entidade Real Club Celta de Atletismo en base ao
desenvolvemento do Proxecto xeral da actividade da entidade considerada de
élite na tempada 2016/2017. Expte. 15939/333.
9.

Proposta de autorización para a organización da “VI Carreira da Cereixa” o
vindeiro domingo 28 de maio de 2017. Expte. 15750/333.

EDUCACIÓN
10.- Dar conta de renuncia de dúas bolseiras, de francés e italiano, das bolsas
“Concello de Vigo” para estancias lingüísticas no estranxeiro do alumnado da
EOIV, ano 2017. Expte. 18421/332.
EMPREGO
11.- Promoción polo Concello de Vigo do proxecto empresarial “Sasanqua” para a
súa presentación ao Programa de Iniciativas Locais de Emprego (ILEs) da
Consellería de Economía, Emprego e Industria. Expte. 14053/77.
FESTAS
12.- Proxecto de convenio de colaboración coa Cofraría do Santísimo Cristo dos
Aflixidos de Bouzas para a organización do acto de apertura do festival
poético piromusical de Bouzas 2017. Expte. 6883/335.
13.- Proxecto de convenio de colaboración coa Deputación de Provincial de
Pontevedra para o desenvolvemento do Festival “O Marisquiño 2017”. Expte.
6926/335.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
14.- Solicitude de subvención á Secretaría Xeral de Política Lingüística para o
mantemento do Servizo de Normalización Lingüística. Expte. 2264/334.
OSPIO
15.- Proposta de aprobación do proxecto de obras para a “implantación das
políticas de desenvolvemento urbano sustentable (Vigo Vertical) entre a rúa
San Salvador e Praza Isabel a Católica”. Expte. 3217/443.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
16.- Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de Persoas
Sordas de Vigo, para axudar ao financiamento dos gastos derivados da
contratación dun intérprete de lingua de signos a tempo parcial-2017”. Expte.
7558/320.
RECURSOS HUMANOS
17.- Bases reitoras do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego
que permita os nomeamentos interinos do art. 10.1. TRLEBEP, como técnico
de xestión. Expte. 29932/220.
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18.- Rectificación de erro na proposta da área de Recursos Humanos e Formación,
de data 09/05/2017, e consecuentemente do acordo da XGL de
12/05/2017(expte.: 29901/220). Expte: 30008/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
19.- Recurso de reposición contra o acordo da X.Goberno local do 27/03/17, sobre
requirimento de cumprimento dos compromisos adicionais de realizar e
garantir achegas económicas adicionais para cubrir déficits de Tesourería de
Pazo de Congresos de Vigo .S.A. Expte. 1189/330.
20.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación Cultural Reencanto
Produccións, relativo á achega do Concello para a organización do Programa
“Festival Primavera do Cine en Vigo” durante o exercicio 2017. Expte.
1214/330.
21.- Asistencia da funcionaria co nº persoal 78436 á Mostra de Teatro Galicia
Escena PRO 2017 do 12 ao 15 de xuño e asistencia á estrea do espectáculo
“Herdeiras” o venres 16 de xuño, en Santiago de Compostela, en comisión de
servizo. Expte. 15615/331.
URBANISMO
22.- Improcedencia de expropiación por ministerio da lei instada pola Comunidade
de Montes Veciñais en Man Común de Teis. Expte. 242/413.
ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DÍA
23.- Informe do órgano de contratación sobre o recurso especial en materia de
contratación interposto contra o prego de cláusulas administrativas
particulares que rexe a contratación dos servizos de mantemento de
sinalización horizontal e vertical do Concello de Vigo. Expte. 98714/210.
24.- Modificación do contrato que regula a cobertura de riscos da flota de vehículos
a motor de titularidade do Concello de Vigo. Expte. 7969/445.
25.- Rogos e preguntas.

