SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 233 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 9 DE NOVEMBRO DE 2017.

1.-

2.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 26 de outubro e
extraordinaria e urxente do 30 de outubro de 2017.
BENESTAR SOCIAL
Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación
Galega S. Francisco (AGASFRA) para a execución do proxecto “Xornadas de
convivencia entre as persoas con discapacidade intelectual e as súas familias
e obradoiros de estimulación e lecer promovidos polo Concello de Vigo” ano
2017. Expte. 140984/301.

3.-

CONTABILIDADE
Dar conta das normas para as operacións de peche do exercicio 2017. Expte.
50/142.

4.-

DEPORTES
Proposta de autorización para a organización da “III Edición Érguete e Corre”,
o domingo 12 de novembro de 2017. Expte. 16394/333.

5.-

EMPREGO
Expediente de contratación dos servizos de formación do Programa “Vigo polo
Emprego da mocidade”. Expte. 14400/77.

6.-

7.8.-

9.-

Outorgamento das subvencións para o Fomento do emprendemento e a
consolidación empresarial a través do traballo colaborativo. Expte. 13809/77.
IGUALDADE
Cesión temporal de vivenda municipal identificada no rexistro de entidades
prestadoras de Servizos Sociais co número E-638-C-6. Expte. 7977/224.
Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Igualdade durante os meses de setembro e outubro. Expte. 7991/224.
INTERVENCIÓN XERAL
Proposta de autorización á funcionaria co NP 80658 da realización do Curso
“La Administración Electrónica y el Registro Electrónico” na Deputación de
Pontevedra. Expte. 102641/140.

LIMPEZA
10.- Prórroga da adhesión do Concello de Vigo ao sistema promovido pola Admón.
Autonómica para a xestión institucional dos residuos domésticos de Vigo.
Expte. 5372/252.
MEDIO AMBIENTE
11.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de Medio
Ambiente, Sanidade e Consumo, Laboratorio e VigoZoo dende abril ata
setembro de 2017. Expte. 12962/306.
12.- Proposta e aprobación do “Proxecto do Plan de conservación do complexo
duna e areal do Vao-Baluarte do Concello de Vigo”. Expte. 6062/306.
RECURSOS HUMANOS
13.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas axudantes de
oficios baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL 5/2015, do 30 de
outubro, TREBEP, por un prazo máximo de seis meses para o servizo de
Limpeza viaria. Expte. 30592/220.
14.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha enxeñeiro/a
industrial baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL 5/2015, do 30 de
outubro, TREBEP, por un prazo máximo de seis meses, para a área de
Fomento. Expte. 30685/220.
15.- Proposta creación dunha bolsa de emprego que permita nomeamentos
interinos previstos no art. 10.1. do RDL 5/2015, do 30 de outubro, polo que se
aproba o TREBEP, como técnico/a medio/a de Normalización Lingüística.
Expte. 30693/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
16.- Subvención mediante convenio de colaboración coa Asociación Galega de
Instrumentos de Corda, para o desenvolvemento do concurso de violín, viola e
violonchelo “Cidade de Vigo” 2017. Expte. 1440/330.
17.- Subvención mediante convenio de colaboración coa Asociación Cultural
Vertixe, para a organización do Festival Internacional de creación musical
contemporánea 2017. Expte. 1399/330.

SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 233 /1102

SERVIZOS XERAIS
18.- Expediente de contratación das obras do proxecto “Humanización da rúa
Fátima”. Expte. 4921/440.
19.- Expediente de contratación das obras do proxecto “Humanización da rúa
Colombia. Fase I”. Expte. 4887/440.
20.- Expediente de contratación das obras do proxecto “Humanización da rúa
María Berdiales, entre Gran Vía e Hernán Cortés”. Expte. 4925/440.
21.- Expediente de contratación do servizo de reparacións da flota de vehículos
municipal do Concello de Vigo, incluíndo o subministro dos repostos
necesarios para as reparacións. Expte. 12659/445.
22.- 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 9 de novembro 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

