ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 22 DE XUÑO DE 2017.

1.- Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 8 de xuño de 2017.
CONTRATACIÓN
2.- Proposta de adxudicación da contratación do subministro 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
3.- Corrección de erro material na proposta para o desenvolvemento un
convenio de colaboración coa SCD Atlántida Matamá, aprobado en
X.Goberno de 12/05/17. Expte. 15983/333.
4.- Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación Celta de Vigo polo
desenvolvemento dun programa de fomento do fútbol base durante a
tempada deportiva 2016/2017. Expte. 15869/333.
EMPREGO
5.- Proposta para a creación do ficheiro de datos de carácter persoal
“Videovixilancia instalacións descentralizadas de Desenvolvemento Local
e Emprego” e inscripción na Agencia Española de Protección de Datos.
Expte. 14022/77
6.- Outorgamento das Axudas á Contratación e Mellora do Emprego da
Mocidade Viguesa 2017. Expte. 13823/77.
IGUALDADE
7.- Bases reguladoras específicas e convocatoria para a concesión de
subvencións a entidades deportivas de Vigo para a promoción do deporte
feminino na tempada 2016/2017. Expte. 7636/224.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
8.- Proxecto de convenio de colaboración coa Unión Comarcal de Comisións
Obreiras (CC.OO) de Vigo para axudar ao financiamento dos gastos de
actividades da entidade e gastos de mantemento necesarios para o seu
desenvolvemento. Expte. 7583/320.

9.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de Amas de Casa e
Consumo “Agarimo” para axudar ao financiamento dos gastos de
mantemento e alugueiro do local social. Expte. 7555/320.
10.- Proxecto de convenio de colaboración coa “Federación de Peñas
Recreativas El Olivo” para o fomento das actividades da entidade. Expte.
7577/320.
RECURSOS HUMANOS
11.- Proposta de acordo marco para a ampliación das xornadas laborais do
persoal da Policía Local para o ano 2017. Expte: 30140/220.
12.- Atribución temporal de funcións de "coordinador departamento de
Educación de Vigozoo" ao funcionario co número persoal 10889. Expte:
30186/220.
13.- Atribución temporal de funcións, funcionaria con número de persoal
81094, servizo Turismo e Industria. Expte: 30184/220.
14.- Atribución temporal de funcións, funcionario co número de persoal 77172,
servizo Xuventude. Expte: 30182/220.
15.- Axudas especiais maio 2017 (FAS). Expte: 30139-220.
16.- Plan de Formación 2017. Expte: 30218/220.
17.- Dar conta Resolución relativa ao cesamento do director de Gabinete de
Alcaldía. Expte: 30092/220.
18.- Dar conta Resolución relativa a nomeamentos persoal eventual (directora
Gabinete Alcaldía e adxunta á directora Gabinete Alcaldía). Expte:
30092/220.
19.- Dar conta Resolución deixando sen efecto a encomenda temporal de
funcións ao funcionario co número de persoal 23627. Expte. 29777/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
20.- Préstamo temporal da obra “O Abó Gran Dida no sillón” de Manolo
Moldes, para exposición no Museo de Pontevedra. Expte. 5964/337.
21.- Fixación de prezos de venda de entradas para os concerto de pagamento
do Festival de Jazz “Imaxina Sons'17”. Expte. 1283/330.

SERVIZOS XERAIS
22.- Expediente de contratación do subministro de formigóns e morteiros,
áridos, materiais de construción e materiais de Ferretería. Expte.
79256/250.
23.- 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 22 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.
MXLP/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

