SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 246/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 5 DE DECEMBRO DE 2017.

1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

ALCALDÍA
Subvención nominativa á Asociación de Comerciantes do PAU de Navia para
desenvolver o Proxecto VICUS SPACORUM no ano 2017. Expte. 15350/101.

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

BENESTAR SOCIAL
Execución de sentenza en relación co recoñecemento de axuda do “Programa
municipal de axudas extraordinarias a familias para gastos de aloxamento,
subministros e alimentación”. Expte. 11038/111.
DEPORTES
Proposta de autorización para a organización do evento deportivo “4ª Edición
Invasión Celeste” o venres día 8 de decembro de 2017. Expte. 16398/333.
EMPREGO
Proxecto de convenio de colaboración coa Consellería de Economía Emprego
e Industria da Xunta de Galicia para a acreditación da formación impartida
polo Concello de Vigo no marco do Proxecto “Vigo polo emprego da
mocidade”. Expte. 14688/77.
Outorgamento de subvención da “convocatoria de subvencións para o
fomento do emprego mediante proxectos relacionados coa investigación, a
innovación e o emprego”. Expte. 14287/77.
FESTAS
Proposta de adxudicación da contratación dos servizos de deseño e
produción de cinco carrozas para a Cabalgata dos Reis 2018. Expte.
7148/335.
IGUALDADE
Aceptación de renuncia á subvención concedida ao abeiro do “Programa
específido de subvencións da Concellería de Igualdade para a realización de
programas e/ou actividades de promoción das mulleres do ano 2017”. Expte.
7753/224.

9.-

PARQUES E XARDÍNS
Proposta de aprobación do Proxecto de “Ampliación do parque infantil de
Barreiro”. Expte. 9813/446.

PATRIMONIO
10.- Proposta de aprobación do Proxecto de acondicionamento de local en Navia
como Sala de usos múltiples. Expte. 3557/443.
11.- Proposta de adxudicación da contratación do servizo de vixilancia de
Seguridade no Hotel Samil. Expte. 19990/240.
RECURSOS HUMANOS
12.- Proposta de aprobación do “Programa de actuación interdepartamental entre
o Servizo de Igualdade e a Área de Recursos Humanos e Formación para a
implementación do Plan de Igualdade”. Expte. 30737/220.
13.- Nomeamento interino por execución do “Programa de actuación
interdepartamental entre o Servizo de Igualdade e a Área de Recursos
Humanos e Formación para a implementación do Plan de Igualdade”(1
técnico de xestión e 1 auxiliar de Administración Xeral). Expte. 30737/220.
14.- Aboamento do incentivo á xubilación anticipada de persoal municipal. Expte.
30957/220.
SERVIZOS XERAIS
15.- Proposta de aprobación do “Proxecto de humanización de beirarrúas da Avda.
Atlántida”. Expte. 3545/443.
16.- Expediente de contratación das obras do proxecto de “Humanizaciónd a rúa
Purificación Saavedra, entre Sanjurjo Badía e Enrique Lorenzo (Fase I)”.
Expe.4948/440.
17.- Proposta de adxudicación da contratación da cobertura do seguro de riscos
diversos da flota de vehículos de motor de titularidade do Concello de Vigo.
Expte. 12550/445.
18.- Proposta de adxudicación da contratación das obras de mellora da
pavimentación da rúa García Olloqui e Praza de Compostela. Expte.
4829/440.
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19.- Proposta de aprobación do proxecto de implantación da vía cilista entre Teis e
Samil. Expte. 3213/443.

TRANSPORTES
20.- Proposta de aprobación das instrucións para a solicitude, expedición e uso da
tarxeta PASSVIGO. Expte. 1671/449.

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 extraordinaria e urxente na súa Sala o día 5 de decembro de 2017,
ás
14,00 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.
O CONCELLEIRO SECRETARIO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Cayetano Rodríguez Escudero.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

