SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 206/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 14 DE SETEMBRO DE 2017.

1.2.-

3.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 31 de agosto de 2017.
BENESTAR SOCIAL
Outorgamento de subvencións a entidades e asociacións de carácter social,
sen ánimo de lucro para a realización de actividades sociais da Área dos
Servizos Sociais-ano 2017. Expte. 133732/301.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación da prestación do servizo de
limpeza, acondicionamento, conservación e mantemento integral dos
cemiterios municipais. Expte. 10850/255.

4.-

Clasificación de ofertas para a contratación das obras de substitución de
firmes de vías en contornos patrimoniais nas diferentes parroquias do
Concello de Vigo. Expte. 4653/440.

5.-

Proposta de adxudicación da contratación das obras de reforma da estrutura
e pavimento do pavillón do Monte da Mina (Castrelos). Expte. 15922/333.

6.-

DEPORTES
Proposta de autorización para a organización da XII Marcha Ciclista a Navia,
o vindeiro domingo 17 de setembro de 2017. Expte. 16359/333.

7.-

EMPREGO
Proposta de aceptación de subvención concedida para a realización do
Proxecto do Obradoiro de Emprego “Formaweb”. Expte. 14383/77.

8.-

Proposta de aceptación de subvención concedida para a realización do
Proxecto do Obradoiro de Emprego “Vigo Capacita IV”. Expte. 14380/77.

9.-

Convocatoria e bases reguladoras das subvencións para o fomento do
emprego mediante proxectos relacionados coa investigación, a innovación e
o emprego. Expte. 14287/77.

SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
10.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo da Área
de Cultura nos meses de xullo e agosto de 2017. Expte. 1387/330.
11.- Proposta de aceptación da doazón da obra “Autorretrato de Xosé Guillermo
con Agapito a través do espello” do pintor Xosé Guillermo. Expte. 5997/337.
12.- 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 14 de setembro 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.
CCA/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

