SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 280/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 8 DE FEBREIRO DE 2018.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria do 25 de xaneiro e extraordinaria e
urxente do 31 de xaneiro de 2018.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos de mantemento e
soporte de aplicacións informáticas propiedade do Concello de Vigo (20182019). Expte. 8280/113.
Proposta de suspensión das adxudicacións de novos contratos a favor de
Begoña Millán Iribarren Procuraduria SCP derivados da adxudicación o seu
favor do acordo marco para a contratación dos servizos de procuradores para
a representación do Concello de Vigo perante distintos órganos xudiciais.
Expte. 9408/111.
EDUCACIÓN
Proposta de adxudicación e denegación das bolsas “Concello de Vigo” para
estancias lingüísticas no extranxeiro para alumnado da Escola Oficial de
Idiomas de Vigo, ano 2018. Expte. 19902/332.
EMPREGO
Proposta de aprobación das memorias de obras e servizos de interese social
a presentar á convocatoria de axudas e subvencións para a contratación
temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de
Risga, para o exercicio do ano 2018. Expte. 14822/77

6.-

Proposta de aprobación das memorias de obras e servizos de interese social
a presentar á convocatoria de axudas e subvencións para fomento do
emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas
entidades locais 2018. Expte. 14821/77.

7.-

Aceptación da subvención para a realización do proxecto “Vigo polo Emprego
da Mocidade II”. Expte. 14434/77.

8.-

Promoción polo Concello de Vigo do “Proxecto Residencia de ASPANAEX”
para a súa cualificación como proxecto empresarial de interese municipal
(P.E.I.M.). Expte. 14804/77.

9.-

FESTAS
Dar conta da relación de contratos menores tramitados no Servizo de Festas
durante o mes de xaneiro de 2018. Expte. 7371/335.

IGUALDADE
10.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Igualdade no mes de xaneiro de 2018. Expte. 8245/224.
11.- Solicitude de subvención á Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia
para a promoción da igualdade (Resolución do 29 de decembro de 2017).
Expte. Expte. 8242/224.
TRANSPORTES
12.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados no Servizo de
Transportes durante o ano 2017. Expte. 1752/449.
URBANISMO
13.- Proxecto de modificación da Ordenanza reguladora da Edificación Forzosa e
Rexistro Municipal de Soares. Expte. 185/408.
14.- Desistimento do recurso de reposición á recepción das obras de urbanización
de vial perpendicular á rúa Canido, Oia. Expte. 4923/401.
XUVENTUDE
15.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Xuventude de outubro a decembro de 2017. Expte. 8572/336.
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 8 de febreiro de 2018, 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

