SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 178/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 29 DE XUÑO DE 2017.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS
Dar conta da Resolución do 20/06/17, do concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda, de aprobación do Padrón fiscal de exaccións
unificadas industriais. Exercicio 2017. Expte. 49673/516.
CONTRATACIÓN
Proposta de clasificación no expediente de contratación dos servizos de
mantemento integral das instalacións de calefacción e auga quente sanitaria
nos colexios públicos de Vigo. Expte. 17563/332.
Proposta de clasificación no expediente de contratación da xestión,
organización e desenvolvemento dos desprazamentos de escolares do
programa educativo "Vigo Educa". Expte. 18628/332.
CULTURA
Proposta de subvención ao Instituto de Estudios Vigueses, para o
financiamento do seu programa de actividades durante o exercicio 2017.
Expte. 1225/330.
EDUCACIÓN
Solicitude de subvención á Consellería de Política Social para a realización
de investimentos de mellora das infraestruturas e do equipamento das
escolas infantís. Expte. 19843/332.
Solicitude de subvención á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria para a realización das actividades docentes da Escola
Municipal de Música. Expte. 19844/332
EMPREGO
Convocatoria de contratación de persoal, dentro do programa "VIGO
EMPREGA" 2017 (2ª Quenda). Expte. 14097/77.

8.-

9.-

10.-

11.-

Dar conta da relación de contratos menores do servizo, correspondente aos
meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril de 2017. Expte. 14128/77.
FESTAS
Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación da Comisión de
Festas Nosa Señora das Neves da Guía, para a organización da Festa da
Sardiña 2017. Expte. 6916/335.
Proxecto de convenio de colaboración co Centro Veciñal e Cultural de
Valadares, para a organización da Festa do Polbo 2017. Expte. 6917/335.
PARTICIPACIÓN CIDADÁN
Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación Veciñal, Cultural e
Deportiva "Monte da Mina" de Castrelos para o desenvolvemento das súas
actividades e a xestión dun viveiro de asociacións. Expte. 7576/320.

12.-

Proxecto de convenio de colaboración con ANHIDA, para
desenvolvemento das súas actividades no ano 2017. Expte. 7579/320.

o

13.-

Proxecto de convenio de colaboración coa Federación de Asociacións de
familiares de enfermos mentais de Galicia (FEAFES) para o
desenvolvemento das súas actividades no ano 2017. Expte. 7598/320.

14.-

URBANISMO
Recepción das obras de urbanización do «PERI IV-09 Baixada a San
Roque». Expte. 5032/401.

15.-

Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos expedientes
para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para
realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 29 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.
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Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da
Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e aos demais
membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro
da Casa do Concello para os efectos de información.
CCA/rs.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

