SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 255/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 28 DE DECEMBRO DE 2017.
1.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 18 de decembro, ordinaria e
extraordinaria e urxente do 21 de decembro de 2017.

2.-

ADMÓN. ELECTRÓNICA
Expediente de contratación do subministro de monitores e estacións de
traballo. Expte. 8364/113.

3.-

DEPORTES
Proposta de autorización para a organización do evento deportivo “San
Silvestre 2017” o domingo 31 de decembro de 2017. Expte. 16785/333.

4.-

5.-

6.-

IGUALDADE
Dar conta da renuncia da entidade “Centro de acción contra la violencia
en Galicia. CEAVIGAL” 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. 7767/224.
Dar conta de renuncia da entidade “Asociación Faraxa pola abolición da
prostitución” 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. 7749/224.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Expediente de contratación dunha prestación de servizos de portería,
control de acceso e información ao público nos Centros Municipais de
Distrito. Expte. 3725/321.

7.-

Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo, a
Fundación Amancio Ortega e a Asociación de atención a la parálisis
cerebral y afines “AMENCER-ASPACE” para a construción dun novo
centro de ensinanza e atención integral para usuarios afectados por
parálises cerebral. Expte. 1473/110.

8.-

Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Fundación Amancio Ortega para a construción pola Fundación dunha
Escola Infantil en terreos de titularidade municipal. Expte. 1472/110.

9.-

PATRIMONIO
Prórroga da autorización administrativa de uso do local no edificio n.º 7
da Praza da Princesa, a favor do Consorcio do Casco Vello de Vigo.
Expte. 20037/240.

10.- Rectificación de erro no acordo da X.Goberno local do 21/09/17 que
aproba a proposta de aceptación da doazón de diversos instrumentos
musicais. Expte. 18361/332.
URBANISMO
11.- Complemento de produtividade a favor dos inspectores de Urbanismo do
Concello adscritos á Xerencia Municipal de Urbanismo. Expte.
10259/407.
12.- Complemento de produtividade administrativos de licenzas. Expte.
10324/407.
13.- 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 28 de decembro 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

