SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 197/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 10 DE AGOSTO DE 2017.
1.- Ratificación da urxencia.
BENESTAR SOCIAL
2.- Proposta de resolución de recurso de reposición presentado contra acordo da
X.Goberno local de 1/06/17 (subvención bono-taxi). Expte. 133612/301.
3.- Solicitude de subvención á Xunta de Galicia para o investimento en centros de
inclusión e emerxencia social e de programas que desenvolverán as
corporacións locais para a inclusión social, e se procede á súa convocatoria
para os exercicios 2017-2018, cofinanciada polo FEDER e FSE 2014-2020.
Expte. 144723/301.
COMERCIO
4.- Expediente de contratación dos servizos para a instalación de elementos
vexetais e non vexetais para a decoración do Nadal. Expte. 4526/106.
CONTRATACIÓN
5.- Clasificación de ofertas para a contratación do servizo de información cidadá a
través do teléfono 010. Expte. 3574/321.
6.- Proposta de denegación de solicitude de resolución da concesión de servizo
público para a construción e explotación de aparcadoiros subterráneos de uso
mixto nas rúas Rosalía de Castro, Jenaro de la Fuente e Avenida Castelao.
Expte. 636/449.
DEPORTES
7.- Expediente de contratación do subministro para a renovación das instalacións
de produción de AQS do Pavillón da ETEA, a conexión aos paneis solares
existentes e o seu mantemento, dependente da Concellería de Deportes.
Expte. 1229/611.
EMPREGO
8.- Nomeamento das Comisións de selección de beneficiarios/as do Programa
“Vigo Emprega” 2ª quenda 2017. Expte. 14097/77
PARQUES E XARINS
9.- Expediente de contratación do subministro de bancos. Expte. 9329/446.

10. Expediente de contratación do subministro de árbores, arbustos e planta de
temporada. Expte. 9309/446.
11.- Proposta de aprobación do proxecto “parque infantil na Praza Elíptica” Expte.
9209/446.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
12.- Proxecto de convenio de colaboración coa parroquia de Santa María da
Diócese de Tui-Vigo para o fomento de actividades na Concatedral Santa
María mediante o financiamento dos gastos de reparación do seu órgano.
Expte. 7606/320.
PATRIMONIO HISTÓRICO
13.- Proposta de aprobación do proxecto básico de rehabilitación e
acondicionamento do Pazo da Raposeira e solicitude de subvención ao
Ministerio de Fomento. Expte. 8650/307.
SERVIZOS XERAIS
14.- Clasificación de ofertas na contratación para a redacción do proxecto de
Humanización da Estrada Provincial EP-2001 Calvario La Garrida. Tramo
igrexa Beade A Garrida (PO 330). Lugar de Porto. Expte. 4472/440.
15.- Clasificación de ofertas na contratación para a redacción do proxecto de obras
de Humanización da Estrada Provincial EP-2002 Gran Vía – Avda. de Madrid.
Rúa Emilia Pardo Bazán, entre Gran Vía e Avda. Arquitecto Palacios. Expte.
4513/440.
16.- Encomenda da redacción do proxecto técnico das obras de “mellora da rede
de saneamento na contorna do Instituto de Educación Secundaria de Beade”
a Aqualia. Expte. 4777/440.
17.- Encomenda da redacción do proxecto técnico das obras de “nova conexión do
tanque de tormentas de muíños co colector de marxe do río Lagares” a
Aqualia. Expte. 4778/440.

18.- Proposta de aprobación do proxecto de “mellora de pavimentación na rúa
García Olloqui e Praza de Compostela”. Expte. 3389/443.
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19.- Proposta de aprobación do proxecto de “Acondicionamento e mellora do
entorno da Escola de Música de Beade”. Expte. 3214/443.
20.- Proposta de aprobación do proxecto de “Humanización da rúa Marqués de
Valterra. Fase II”. Expte. 3388/443.
21.- Proposta de autorización do inicio do expediente de modificación do proxecto
de obras de “Reforma da grada de Río do Estadio municipal de Balaídos”.
Expte. 4051/440.
22.- Proposta de autorización do inicio do expediente de modificación do proxecto
de obras de “mellora da accesibilidade peonil entre a Porta do Sol e Abeleira
Menéndez. Fase II”. Expte. 4095/440.
23.- Proposta de autorización do inicio do expediente de modificación do proxecto
de obras “Aparcadoiro público en terreos de titularidade municipal colindantes
ao Hospital Álvaro Cunqueiro”. Expte. 4180/440.
24.- Expediente de contratación para a adquisición dun “equipo de topografía” para
desenvolver os traballos topográfico necesarios na Área de Fomento. Expte.
4706/440.
25.- Expediente de contratación das obras de “acondicionamento e mellora da
Escola de música de Beade”. Expte. 4740/440.
26.- Expediente de contratación das obras “Vigo Vertical (entre S. Salvador e praza
Isabel La Católica)”. Expte. 4694/440.
TESOURERÍA
27.- Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos de colaboración nos
procedementos de recadación en período executivo, nos procedementos
sancionadores da concellería delegada de mobilidade e seguridade, multas de
circulación e liquidacións das taxas practicadas pola retirada e custodia de
vehículos no depósito municipal. Expte. 16863/541.

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 extraordinaria e urxente na súa Sala o día 10 de agosto de 2017,
ás 10,10 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

