SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 236/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 16 DE NOVEMBRO DE 2017.

1.-

2.-

3.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 2 de novembro de
2017.
ALCALDÍA
Subvención directa, mediante un convenio entre o Concello de Vigo e a
Fundación Universidade de Vigo, para a celebración da “Segunda Feira
Internacional do Emprego Universitario”. Expte. 15496/101.
BENESTAR SOCIAL
Proposta de anulación parcial de crédito contabilizado para o programa do
Servizo de Axuda no Fogar. Expte. 121736/301.

4.-

Resolución dos recursos potestativos de reposición interposto contra acordo
de concesión e denegación das axudas extraordinarias a familias para gastos
de aloxamento, subministros e alimentación-2017. Expte. 132218/301.

5.-

Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Benestar Social durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2017.
Expte. 147913/301.

6.-

CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos de cobertura das
continxencias profesionais por AT e EP do persoal do Concello de Vigo e a
Xerencia Municipal de Urbanismo. Expte. 29766/220.

7.-

Proposta de adxudicación da contratación da subministración dun equipo de
topografía para desenvolver os traballos topográficos necesarios na Área de
Fomento. Expte. 4706/440.

8.-

Dar conta da resolución do Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales sobre o recurso interposto contra a adxudicación do contrato
dos servizos de “Vixilancia, socorrismo, salvamento e asistencia sanitaria nas
praias do Concello de Vigo”. Expte. 11483/306.

9.-

DEPORTES
Proposta de autorización para a organización do evento deprotivo “III Edición
Cross FRIAN”, o domingo 19 de novembro de 2017. Expte. 16395/333.

10.- Subvención directa a favor do Club Hípico Vigo 2016 en relación á
organización do Proxecto Deportivo “Final da Copa Galega de enganches
Concello de Vigo”. Expte. 16570/333.
FESTAS
11.- Pagamento dos dereitos de autor xerados polos espectáculos do Programa
“Vigo en Festas 2017”. Expte. 7153/335.
12.- Bases de participación do concurso “Vente cos Reis Mago 2017-2018”. Expte.
7164/335.
13.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados no Servizo de Festas
durante o mes de outubro de 2017. Expte. 7165/335.
INTERVENCIÓN XERAL
14.- Proposta de aprobación das contas xustificativas dos libramentos a xustificar.
Expte. 102640/140.
LIMPEZA
15.- Revisión ordinaria do prezo do contrato de instalación, limpeza e mantemento
de colectores e papeleiras do Concello de Vigo. Expte. 6707/252.
RECURSOS HUMANOS
16.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de sete oficiais de
instalacións municipais, 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 Deportes. Expte. 30763/220.
17.- Nomeamento interino por acumulación de dóus/dúas oficiais de instalacións
municipais, baixo a modalidaade 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
Educación. Expte. 30767/220.
18.- Nomeamento interino por acumulación de un auxiliar administrativo, baixo a
modalidaade 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 Estatística.
Expte. 30801/220.
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19.- Reclamacións ás axudas sociosanitarias correspondentes a 2017 (FAS).
Expte. 30826/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
20.- Subvención, mediante convenio entre o Concello de Vigo e a Agrupación
Fotográfica Galega, para o desenvolvemento do Programa “Maratón
Fotográfico 2017”. Expte. 1461/330.
21.- Subvención, mediante un convenio entre o Concello de Vigo e Sinsalaudio,
para o desenvolvemento do Festival SINSAL 15. Expte. 1472/330.
22.- Subvención, mediante un convenio entre o Concello de Vigo e a Asociación de
Corais Polifónicas de Vigo (ACOPOVI), para o desenvolvemento do Programa
“Vigo, un mar de corais 2017”. expte. 1475/330.
23.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo a Área de
Cultura no mes de outubro de 2017. Expte. 1488/330.
24.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Museos municipais no mes de outubro de 2017. Expte. 2024/341.
URBANISMO
25.- Recepción das obras do desvío da pasarela e do desvío de colectores na
nova estación de Vigo-Urzáiz. Expte. 5197/401.
XESTIÓN MUNICIPAL
26.- Proxecto de Plan Normativo anual 2018. Expte. 1464/110.
27.- 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 16 de novembro de 2017, ás 8,45 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

