SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 217/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 11 DE OUTUBRO DE DE 2017.

1.-

2.-

3.-

Acta da sesión ordinaria do 28 de setembro e extraordinaria e urxente do 29
de setembro de 2017.
BENESTAR SOCIAL
Proposta de concesión de subvención á Asociación “España con
ACNUR”(Comité español do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os
Refuxiados)- proxecto “Acceso a necesidades básicas esenciais para a
poboación desprazada interna en Irak”. Expte. 146614/301.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas do procedemento aberto para a contratación do
subministro de gasoleo C para as instalacións de calefacción e AQS de
diversas instalacións deportivas dependentes da Concellería de Deportes.
Expte. 1145/611.

4.-

Clasificación de ofertas para a contratación do subministro de mesturas
bituminosas e emulsións asfálticas para o taller de Vías e Obras. Expte.
79713/250.

5.-

Proposta de adxudicación para a contratación do servizo de limpeza,
acondicionamento, conservación e mantemento integral dos cemiterios
municipais. Expte. 10850/255.

6.-

IGUALDADE
Dar conta da renuncia da A.VV. Cristo da Victoria á subvención concedida ao
abeiro do “Programa específico de subvencións da Concellería de Igualdade
para a realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres
do ano 2017”. Expte. 7745/224.

7.-

Dar conta da renuncia da Asociación de Ayuda a la Vida “AYUVI” á
subvención concedida ao abeiro do “Programa específico de subvencións da
Concellería de Igualdade para a realización de programas e/ou actividades de
promoción das mulleres do ano 2017”. Expte. 7764/224.

8.-

Dar conta da renuncia da Asociación de Personas Sordas de Vigo á
subvención concedida ao abeiro do “Programa específico de subvencións da

Concellería de Igualdade para a realización de programas e/ou actividades de
promoción das mulleres do ano 2017”. Expte. 7747/224.
9.-

Dar conta da renuncia da entidade Elasong Asociación Cultural á subvención
concedida ao abeiro do “Programa específico de subvencións da Concellería
de Igualdade para a realización de programas e/ou actividades de promoción
das mulleres do ano 2017”. Expte. 7758/224.

DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
10.- Outorgamento de subvencións de “Axudas á contratación e mellora do
emprego da mocidade viguesa 2017”. Expte. 13823/77.
11.- Proposta de rexeitamento de axuda concedida pola Xunta de Galicia para a
contratación de persoal técnico para a realización de actividades de
orientación laboral no exercicio 2017. Expte. 13972/77.
12.- Proposta de aprobación do proxecto “Vigo polo emprego da mocidade II” e
solicitude de subvención áo Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales. Expte. 14434/77.
EDUCACIÓN
13.- Prórroga do contrato para a xestión das escolas infantís municipais de Tomás
Alonso e Bouzas. Expte. 13000/332.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
14.- Proxecto de convenio coa Asociación de Veciños Rosalía de Castro La
Salgueira, para colaborar cos gastos de reparación do tellado e fachada do
seu local social, para o desenvolvemento das actividades do ano 2017.
Expte. 7629/320.
15.- Outorgamento de “Subvención para o fomento do asociacionismo e da
participación cidadá”. Expte. 7554/320.
PATRIMONIO HISTÓRICO
16.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Patrimonio Histórico durante o terceiro trimestre de 2017. Expte. 8730/307.
POLICÍA LOCAL
17.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados pola Xefatura da
Policía Local durante o terceiro trimestre do ano 2017 (xullo, agosto e
setembro). Expte. 55991/212.
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RECURSOS HUMANOS
18.- Proposta de autorización de asistencia dos efectivos municipais co nº.p.
79131 e 80549 ao máster universitario en Liderazgo e Dirección pública
convocado polo INAP e a Universidade Internacional Menéndez Pelayo.
Expte. 30702/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
19.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Museos municipais no mes de setembro de 2017. Expte. 1995/341.
SERVIZOS XERAIS
20.- Proposta de aprobación do proxecto básico e de execución de “Humanización
da rúa Camilo José Cela”. Expte. 3472/443.
21.- Proposta de aprobación do proxecto básico e de execución de “Humanización
da rúa Pintor José Frau Ruíz, entre rúas Alvaro Cunqueiro e López Mora”.
Expte. 3494/443.
22.- Expediente de contratación das obras de “Humanización da rúa Marqués de
Valterra. Fase Il”. Expte. 4838/440.
URBANISMO
23.- Desestimación de recurso de reposición interposto por “Unión Fenosa
Distribución, S.A.” contra o acordo da X.Goberno local sobre recepción das
obras de urbanización do “PERI IV-09 Baixada a San Roque”. Expte.
5032/401.
24.- 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 11 de outubro 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.
CCA/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

