SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 191/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 20 DE XULLO DE 2017.

1.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 26/06/2017.

2.-

ALCALDÍA
Dar conta da relación de expedientes de gasto menor correspondentes
ao segundo trimestre 2017. Expte. 15189/101.

3.-

CULTURA
Convenio de colaboración coa asociación "Orquestra Vigo 430", para o
desenvolvemento do programa "Vigo Sinfónico 2017". Expte. 1299/330.

4.-

Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados pola
área de Cultura. Xuño 2017. Expte. 1330/330.

5.-

Dar conta da relación de expedientes de gasto menor realizados polo
servizo de Museos Municipais. Xuño-2017. Expte. 1930/341.

6.-

DEPORTES
Convocatoria de subvencións orientadas a potenciar programas de
participación de deportistas da cidade en competicións oficiais de alto
nivel na temporada deportiva 2016-2017. Expte. 16142/333.

7.-

Solicitude de autorización a El Corte Inglés, para a organización do
Trofeo "XXXIX Travesía a nado". Expte. 16207/333.

8.-

Solicitude de autorización a 2.0 Sport Team, para a organización do "III
Mini Bitt", no parque forestal do Vixiador. Expte. 16205/333.

9.-

10.-

EMPREGO
Recoñecemento de dereitos económicos pola asistencia a tribunais de
selección de beneficiarios/as da primeira quenda do programa "Vigo
Emprega", ano 2017. Expte. 13961/77
FESTAS
Dar conta da relación de contratos menores correspondente ao mes de
xuño-2017. Expte. 7033/335.

11.-

IGUALDADE
Dar conta da relación de expedientes de contrato menor. Xuño-2017.
Expte. 7821/224.

12.-

MEDIO AMBIENTE
Proposta de modificación da Ordenanza municipal para a protección e
tenza de animais. Expte. 11989/306.

13.-

14.-

POLICÍA LOCAL
Dar conta da relación de expedientes de contrato menor
correspondentes aos meses de abril, maio e xuño 2017. Expte.
54860/212.
RECURSOS HUMANOS
Solicitude de reembolso de gastos xudiciais. Expte. 29765/220.

15.-

Encomenda provisional de funcións aos funcionarios con NP 77210 e
16478, adscritos á área de Cultura. Expte. 30260/220.

16.-

Deixar sen efectos a atribución temporal de funcións á funcionaria con
NP 23290. Expte. 30323/220.

17.-

Recurso de reposición contra acorda da XGL de data 04/05/17, polo
que se aprobaron as bases e a convocatoria da bolsa de emprego de
técnico/a de Admon. Especial, economista e enxeñeiro/a técnico/a.
Expte. 30232/220.

18.-

Indemnizacións por razóns de servizo de varios servizos municipais
(gastos de locomoción). Expte. 30285/220.

19.-

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 20 de xullo 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.

SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 191/1102

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.
MXLP/rs.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

