SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 311/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 22 DE MARZO DE 2018.

1.-

2.-

3.-

4.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria do 9 de marzo e extraordinaria e
urxente do 13 de marzo de 2018.
BENESTAR SOCIAL
Bases reguladoras das subvencións destinadas a proporcionar, mediante a
utilización de bono-taxi, un medio alternativo de transporte adaptado a
persoas afectadas por graves discapacidades na rúa mobilidade- ano 2018.
Expte. 151167/301.
Dar conta das concesións do Servizo de Axuda no Fogar dende o 19/12/17
ata o 2/03/18. Expte. 89458/301.
CONTRATACIÓN
Proposta de adxudicación da contratación das obras de humanización da rúa
Fátima. Expte. 4921/440.

5.-

Proposta de adxudicación da contratación do mantemento de aplicacións
propiedade de terceiros. Expte. 8372/113.

6.-

Proposta de adxudicación da contratación das obras de construción dun
parque de skateboard, bmx e roller no parque de San Pelaio de Navia. Expte.
9683/446.

7.-

8.-

DEPORTES
Transferencia de financiamento do Concello de Vigo á Fundación Vigo en
Deporte (VIDE) pola dinamización do Programa de Promoción do Deporte na
cidade de Vigo durante ao ano 2018. Expte. 17024/333.
EDUCACIÓN
Subvención nominativa mediante convenio de colaboración coa Federación
Olívica de Asociacións de nais e pais de alumnos de Vigo e Comarca
(FOANPA), para o ano 2018. Expte. 21829/332.

9.-

Dar conta de once renuncias voluntarias de bolseiros/as de inglés, francés,
alemán e portugués, ás bolsas “Concello de Vigo” para estancias lingüísticas
no estranxeiro do alumnado da Escola Oficial de Idiomas de Vigo (EOIV)-ano
2018, e proposta de incorporación de 11 beneficiarios/as da lista de agarda.
Expte. 19902/332.

10.- Prórroga do contrato para a xestión do Programa de Educación Básica de
persoas adultas. Expte. 17747/332.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
11.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados no Servizo de
Normalización Lingüística durante o mes de febreiro de 2018. Expte.
2368/334.
12.- Rectificación do acordo da XGL do 15/02/18 que aproba o “Proxecto de regulamento do Consello Municipal da Lingua”. Expte. 1936/334.
RECURSOS HUMANOS
13.- Nomeamento interino dun/dunha subalterno/a con cargo a praza vacante da
mesma denominación correspondente á OEP 2017, baixo a modalidade
prevista no art. 10.1.a) do RDL 5/2015, do 30 de outubro, TREBEP, para o
servizo de Conserxería. Expte. 31376/220.
14.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas oficiais
sepultureiros/as, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL 5/2015,
de 30 de outubro, por un prazo máximo de 6 meses para o servizo de
Cemiterios. Expte. 31597/220.
15.- Rectificación de erro no informe proposta de data 26/12/2017 e,
consecuentemente, do acordo da Xunta de Goberno Local de data
28/12/2017, polo que se aprobou a Oferta de Emprego Público 2017. Expte.
31549/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
16.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Museos municipais durante o mes de febreiro de 2018. Expte. 2152/341.
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TESOURERÍA
17.- Dar conta do pase á vía de constrinximento de liquidacións adebedadas.
Expte. 36614/700.
XESTIÓN MUNICIPAL
18.- Proposta de aprobación das medidas de desenvolvemento do “Plan de
seguimento e avaliación da transparencia e o bo goberno municipal”.
289/1102.
ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DÍA
19.- Bases reguladoras e convocatoria para a concesión de subvencións a
entidades e asociacións de carácter social sen ánimo de lucro para a
realización de actividades da Área dos Servizos Sociais no ano 2018. Expte.
150375/301.
20.- Rogos e preguntas.

