ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 31 DE AGOSTO DE 2017.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.7.-

Actas das sesións 27 e 28 de xullo e 3,10, 18 e 23 de agosto de 2017.
BENESTAR SOCIAL
Dar conta da relación de contratos menores tramitado sno Servizo de
Benestar Social durante os meses de abril, maio, xuño e xullo de 2017.
Expte. 145549/301.
COMERCIO
Proposta de renuncia á concesión do posto F05 no Mercado do
Progreso de “Planos e Desenvolvemento Comercial S.L.” Expte.
223/551.
Proposta de renuncia á concesión do posto C01 no Mercado do
Progreso de Fernando M. González Rodríguez. Expte. 210/551.
EDUCACIÓN
Pagamento das dietas por asistencias dos representantes municipais ás
sesións dos Consellos Escolares dos centros de ensino público no
período xaneiro á xullo de 2017. Expte. 19909/332.
FESTAS
Dar conta da relación de contratos menores tramitados durante o mes de
xullo de 2017 no servizo de Festas. Expte. 7094/335.
Proxecto de convenio de colaboración coa¡a Federación de Peñas
recreativas El Olivo para a organización da “Festa do Mexillón 2017”.
Expte. 6918/335.

8.-

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Proxecto de regulamento do Consello municipal da Lingua. Expte.
1936/334.

9.-

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Revisión de prezos do contrato de Servizo de Información Cidadá:
Telefono 010. Expte. 3722/321.

RECURSOS HUMANOS
10.- Aprobación das Bases reitoras do Fondo para fins Culturais e
Deportivos, o modelo normalizado de solicitude e a convocatoria das
axudas para fins culturais e deportivos para o exercicio 2017. Expte.
30309/220.
11.- Nomeamento como funcionaria de carreira dunha Técnica Media de
Actividades Culturais e Educativas, pola quenda de promoción interna,
con cargo á praza vacante da OEP 2013. Expte. 30484/220.
12.- Contratación en réxime laboral fixo con cargo a unha praza convocada
de Oficial Xardineiro da OEP 2013, pola quenda de promoción interna.
Expte. 30485/220.
13.- Contratación en réxime laboral fixo con cargo a unha praza convocada
de Oficial Carpinteiro da OEP 2013, pola quenda de promoción interna.
Expte. 30488/220.
14.- Contratación en réxime laboral fixo con cargo a unha praza convocada
de Oficial almaceneiro da OEP 2013, pola quenda de promoción interna.
Expte. 30489/220.
15.- Nomeamento como funcionario de carreira dun Programador
Informático, pola quenda de promoción interna, con cargo á praza
vacante da OEP 2013. Expte. 30523/220.
SECRETARÍA XERAL
16.- Directrices para a elaboración do Plan Anual Normativo e avaliación
normativa posterior. Expte. 1464/110.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
17.- Préstamo das pezas arqueolóxicas que compoñen a enxoval da cista de
Atios ao Museo Nacional de Arqueoloxía, para a exposición “El poder del
pasado. 150 años de arqueología en España”. Expte. 5948/337.
18.- Fixación de prezos de venda de entradas da Programación Vigocultura
do servizo de Cultura e Bibliotecas no Auditorio Municipal do segundo
semestre do ano 2017. Expte. 15667/331.

URBANISMO
19.- Agrupación e segregación das parcelas nº 19 e nº 21 do Inventario
municipal de Bens-Zamáns. Expte. 5194/401.
XUVENTUDE
20.- Proposta de aceptación da subvención concedida para a realización dun
proxecto no marco do Programa “Erasmus+ e dar conta do contido do
convenio subscrito, para o desenvolvemento do proxecto “SvigoE. Punto
de encuentro”. Expte. 5016/336.
21.- 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 31 de agosto de 2017,
ás 10,00 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

