SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 220/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 19 DE OUTUBRO DE 2017.

1.- Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 5 de outubro de 2017.
2.-

CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación do subministro dun equipo de
topografía para desenvolver os traballos topográficos necesarios na Área de
Fomento . Expte. 4706/440.

3.-

Proposta de adxudicación da contratación do subministro de material eléctrico
para as instalacións de iluminación, fontes e túneles do Concello de Vigo.
Expte. 40873/444.

4.-

Proposta de adxudicación da contratación das obras de substitución de firmes
de vías en contornos patrimoniais nas diferentes parroquias do Concello de
Vigo (lotes 2 e 3). Expte. 4653/440.

5.-

6.-

CULTURA
Contrato de comodato con compromiso de oferta de doazón futura de pezas
artísticas do legado pictórico de Manuel Colmeiro Guimeráns a favor do
Concello d e Vigo. Expte. 1433/110.
DEPORTES
Solicitude de autorización para a organización da “5ª Edición Vigo contra el
cáncer” o domingo 22 de outubro de 2017. Expte. 16393/333.

7.-

Solicitude de autorización para a organización do 22º Edición Cross Escolar
Castro San Miguel o domingo 22 de outubro de 2017. Expte. 15913/333.

8.-

Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación Igualarte para a
exención de pago do prezo público pola utilización da instalación municipal de
Berbés para a realización dun programa de actividade física vinculado a
persoas con necesidades especiais. Expte. 1477/611.

9.-

Proxecto de convenio de colaboración coa Federación Galega de Tenis para o
desenvolvemento dun programa de promoción do tenis na cidade de Vigotempada 2017/2018. Expte. 1480/611.

10.- Proxecto de convenio de colaboración coa Federación Galega de Taekwondo
para o desenvolvemento dun programa de tecnificación de taekwondo na
cidade de Vigo- tempada 2017/2018. Expte. 1481/611.
11.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación San Francisco
(AGASFRA) para a exención do pago do prezo público pola utilización da
instalación municipal do Pavillón de Coia para o desenvolvemento dun
Programa de A.F. dirixido as necesidades especiais do colectivo. Expte.
1478/611.
FESTAS
12.- Proposta de resolución da convocatoria de subvencións para festas tradiciona
e patronais e desenvolvemento de actividades socioculturais do ano 2017.
Expte. 6873/335.
INTERVENCIÓN XERAL
13.- Proposta de aprobación das contas xustificativas dos libramentos a xustificar.
Expte. 102637/140.
PATRIMONIO
14.- Renuncia á concesión administrativa para instalación dun quiosco na rúa
Marín. Expte. 20004/240.
TRANSPORTES
15.- Disposición complementaria da Ordenanza municipal reguladora do servizo
de taxi na cidade de Vigo, pola que se definen as características específicas
de identificación dos vehículos adscritos ás licenzas de taxi. Expte. 1510/449.
16.- 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 19 de outubro 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.
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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

