SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 172/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DO 15 DE XUÑO DE 2017.

1.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 1 xuño, e extraordinaria
e urxente do 5 de xuño de 2017.

BENESTAR SOCIAL
2.- Aboamento de cotas de comunidade á Comunidade de Propietarios da rúa
Caldas de Reis 1, por vivenda de propiedade municipal. Expte. 140076/301.
CONTRATACIÓN
3.- Proposta de adxudicación da contratación do servizo de vixilancia nocturna e
transporte de fondos nas instalacións de Vigozoo. Expte. 7173/612.
DEPORTES
4.- Proposta de concesión de subvención directa á Federación Galega de Fútbol
en relación á organización do proxecto deportivo “Copa Vigo de Fútbol 2017”.
Expte. 15929/333.
5.- Proposta de concesión de subvención directa a favor da Federación Galega de
Balonmán pola dinamización do proxecto “Balonmán na rúa 2017”. Expte.
16066/333.
6.- Proxecto de convenio co Club Deportivo da Policía local de Vigo para
colaborar co financiamento dos gastos ocasionados polo desenvolvemento do
seu proxecto de participación nos Xogos Mundiais de Policía e Bombeiros na
cidade de Los Ángeles. Expte. 16067/333.
FESTAS
7.- Dáse conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Festas durante o mes de maio de 2017. Expte. 6996/335.
IGUALDADE
8.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo servizo de
Igualdade durante os meses de marzo, abril e maio de 2017. Expte. 7691/224.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
9.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo servizo de
Igualdade durante os meses de marzo, abril e maio de 2017. Expte. 2271/334.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
10.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
“Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo y Mancomunidad” para axudar
ao financiamento dos gastos derivados do alugueiro do seu local social.Expte.
7570/320.
11.- Proxecto de convenio de colaboración coa Unión comarcal da Unión Xeral de
Traballadores (UXT) de Vigo para axudar ao financiamento das actividades da
entidade para o 2017 e os gastos de mantemento relacionados co seu
desenvolvemento. Expte. 7557/320.
SERVIZO AREA DE CULTURA
12.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de Música Clásica para
o desenvolvemento do I Concurso Internacional de Piano “Cidade de Vigo”.
Expte. 1229/330.
13.- Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación Coral Casablanca para o
desenvolvemento do programa de concertos durante o exercicio 2017. Expte.
1222/330.
14.- Revisión de prezos do contrato de servizos bibliotecarios complementarios
para a Biblioteca Pública municipal “Xosé Neira Vilas”. Expte. 14147/331.
15.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo da Área
de Cultura durante o mes de maio de 2017. Expte. 1272/330.
16.- Dar conta da relación de contratos menores realizados polo Servizo de
Museos municipais durante o mes de maio de 2017. Expte. 1911/341.
SERVIZOS XERAIS
17.- Proxecto modificado de “mellora da rede de saneamento nas rúas Lotas e
Brea”. Expte. 3132/440.
18.- Proxecto de acondicionamento e mellora do entorno da Escola de Música de
Beade. Expte. 3214/443.
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TURISMO
19.- Proposta de adxudicación da contratación da promoción turística do destino
Vigo e Rías Baixas 2017-2019. Expte. 6628/104.
URBANISMO
20.- Consulta pública para a modificación da Ordenanza municipal reguladora da
tramitación das licenzas urbanísticas e outras formas de intervención
administrativa. Expte. 1049/400.
VIAS E OBRAS
21.- Prórroga do contrato para o “alugueiro de maquinaria de obra pública, con o
sen maquinista, para a reparación ds infraestructuras viarias e outros
equipamentos conexos de titularidade municipal”. Expte. 70983/250.
22.- 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 15 de xuño 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

