SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 365/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 28 DE XUÑO DE 2018.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 14 de xuño e
extraordinarias e urxentes do 18 e 20 de xuño de 2018.
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Solicitude de adhesión do Concello de Vigo o proxecto WIFI4EU da Unión
Europea. Expte. 8564/113.
BENESTAR SOCIAL
Proxecto de convenio de colaboración coa «Fundación Provincial Banco de
Alimentos de Vigo» (CIF nº G-36899375), para sufragar os gastos de
aluguer e mantemento do seu local social – ano 2018. Expte. 156826/301.
Proxecto de convenio de colaboración coa «Asociación de axuda ó enfermo mental
DOA» (CIF Nº G-36044295), para a execución dun OBRADOIRO DE CARTÓNPEDRA, COIRO E SERIGRAFÍA para persoas con problemas de saúde mental –
ano 2018. Expte. 152726/301.

CONTRATACIÓN
Proposta de adxudicación da contratación do servizo de creación e
mantemento do observatorio socioeconómico de Vigo. Expte. 14689/77.

6.-

Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos de elaboración dun
estudo de viabilidade económico-financeira que analice a viabilidade e
racionalidade da operación de uso e explotación do Estadio municipal de
Balaídos, que sirva para determinar a modalidade de explotación a escoller,
e que determine no seu caso o canon e prazo de duración. Expte.
20056/240.

7.-

Clasificación de ofertas para a contratación das obras de corrección de
patoloxías, consolidación e accesibilidade de “Villa Solita” (Alcabre). Expte.
8846/307.

8.-

Proposta de incoación de expedientes de resolución contractual da xestión
do servizo público de aparcadorios (Genaro de la Fuente e Avenida de
Castelao).Expte. 636/449.

9.-

10.-

Proposta de incoación de expedientes de liquidación do contrato de
concesión de obra pública para a construción e explotación do AuditorioPaza de Congresos de Vigo e zonas complementarios na Avda de Beiramar
57-59 de Vigo. Expte. 6184/241.
DEPORTES
Prórroga do Contrato de servizos de mantemento das instalacións, técnicos,
auxiliares e docentes complementarios para o funcionamento das piscinas
cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e Valadares e os Ximnasios das
Travesas e o Berbés”. Expte. 14892/333.

11.-

EMPREGO
Recoñecemento dos dereitos económicos pola asistencia a tribunais de
selección de Vigo Emprega 2018-1ª quenda. Expte. 15331/77.

12.-

FESTAS
Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Festas durante o mes de maio de 2018. Expte. 7456/335.

13.-

14.-

PATRIMONIO HISTÓRICO
Prórroga do contrato de servizos para promoción e divulgación dos xacementos arqueolóxicos de o Castro e Villa Romana de Toralla. Expte.
7845/307.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
Fixación de prezos de venda de entradas do Festival de Jazz Imaxinasons
2018. Expte. 1966/330.

15.-

Subvención, mediante un convenio coa Asociación Música Clásica, para o
desenvolvemento do II Concurso Internacional de Piano “Cidade de Vigo”.
Expte. 1947/330.

16.-

Revisión de prezos do contrato de servizos bibliotecarios complementarios
para a Biblioteca Pública municipal “Xosé Neira Vilas”. Expte. 14147/331.

17.-

SERVIZOS XERAIS
Dar conta da tramitación do expediente “Mellora da rede de abastecemento
e saneamento na Rúa Venezuela (nos seguintes tramos Rúa Joaquín Loriga
e Rúa Taboada Leal; Avda. Gran Vía e Rúa Joaquín Loriga e Avda. Gran
Vía e Rúa Vázquez Varela)”. Expte. 5323/440.
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18.-

19.-

URBANISMO
Desestimación de solicitude presentada por “Promociones Urbanas Laxas
S.L.” relativa á publicación no DOG do acordo de aprobación definitiva e
remisión á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio do
Estudio de Detalle do inmoble sito na rúa Velázquez Moreno nº 10. Expte.
3147/426.
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 xuño 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.
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

