SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 410 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 30 DE AGOSTO DE 2018.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 26 de xullo,
extraordinaria e urxente do 31 de xullo, ordinaria e extraordinaria e urxente
do 2 de agosto, extraordinaria e urxente o 7 de agosto, ordinaria do 9 de
agosto, extraordinaria e urxente do 10 de agosto e extraordinaria e urxente
do 14 de agosto.
ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de sentenzas e outras resolucións xudiciais que
resolven procedementos (relación 7/2018). Expte. 11636/111.
BENESTAR SOCIAL
Solicitude de subvención a Xunta de Galicia ao abeiro das bases para
investimentos en centros de inclusión e emerxencia social e de programas
das corporacións locais de inclusión da poboación xitana, inmigrante e
outras persoas en risco de exclusión. Expte. 173571/301.
CONTRATACIÓN
Adxudicación da contratación do subministro e instalación dun grupo
electróxeno. Expte. 8447/113.
EDUCACIÓN
Pagamento das dietas establecidas por asistencias dos representantes
municipais ás sesións dos consellos escolares dos centros de ensino
público, no período xaneiro a xullo de 2018. Expte. 22644/332.
FESTAS
Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Agrupación
de Centros Deportivos e Culturais para o desenvolvemento do programa
“Vente con Nós” 2018. Expte. 7419/335.
Proxecto de convenio de colaboración coa Federación de Peñas
Recreativas El Olivo para a organización da festa gastronómica do mexillón
2018. Expte. 7541/335.

8.-

9-

10.-

Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de Festas Nosa
Señora das Neves da Guía para a organización da festa gastronómica da
sardiña 2018. Expte. 7441/335.
MEDIO AMBIENTE
Dar conta da relación de contratos menores tramitados na oficina de Medio
Ambiente, Sanidade, Consumo, Laboratorio e Vigozoo de marzo-xuño de
2018. Expte.13647/306.
RECURSOS HUMANOS
Aboamento da parte proporcional da indemnización correspondente á
xubilación voluntaria e anticipada da efectiva con número de persoal 9337.
Expte. 32262/220.

11.-

Rectificación acordo da XGL sobre a indemnización correspondente á
xubilación voluntaria e anticipada do efectivo con número de persoal 14700.
Expte. 32421/220.

12.-

Concesión das axudas sociosanitarias correspondentes a 2018. Expte.
32441/220.

13.-

Reclamacións de axudas de estudios 2017-2018 (FAS). Expte. 32442/220.

14.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha auxiliar de
administración xeral, baixo a modalidade do artigo 10.1.d) do RDL 5/2015, de
30 de outubro, TREBEP, por un período máximo de 6 meses para o servizo de
Comercio. Expte. 32431/220.

15.-

16.-

SECRETARÍA XERAL
Abono de gastos de defensa letrada e de representación aos profesionais
que teñen intervido nos procedementos xudiciais nos que ten sido parte
como persoa investigada a concelleira Dª Isaura Abelairas Rodríguez.
Expte. 1709/1101.
Abono de gastos de defensa letrado que ten intervido nos procedementos
xudiciais nos que ten sido parte como persoa investigada o concelleiro D.
Francisco Javier Pardo Espiñeria. Expediente 1736/1101.
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17.-

Reintegro ao concelleiro D. Santos Héctor Rodríguez Díaz dos gastos de
defensa letrada e de representación que ten satisfeito no procedemento
xudicial no que ten sido parte como persoa investigada. Expediente
1804/1101.

18.-

Reintegro ao concelleiro D. Santos Héctor Rodríguez Díaz dos gastos de
defensa letrada e de representación que ten satisfeito no procedemento
xudicial no que ten sido parte como persoa investigada. Expediente
1805/1101.

19.-

Reintegro ao concelleiro D. Angel Rivas González de gastos de defensa
letrada satisfeitos con ocasión de procedemento xudicial no que ten sido parte.
Expediente 1470/110.

20.-

SERVIZO ÁREA DE CULTURA
Proposta de designación de vogais representantes do Concello de Vigo no
Padroado da Fundación Marco. Expte.1836/330.

21.-

Subvención nominativa, mediante un convenio de colaboración coa
Federación de Bandas de Música populares de Vigo, para o desenvolvemento
dos programas “Vigo, un mar de bandas” e “Aulas de música” durante o
exercicio 2018. Expte. 2001/330.

22.-

Subvención nominativa, mediante un convenio de colaboración coa asociación
“Amigos de la ópera de Vigo”, para o desenvolvemento do programa “Outono
Lírico 2018”. Expte. 2049/330.

23.-

Subvención nominativa, mediante un convenio coa Fundación Coral
Casablanca, para o desenvolvemento de programa de concertos durante o
exercicio 2018. Expte. 2002/330.

24.-

25.-

SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Expediente de contratación para o subministro de armarios de intervención
de configuración vertical para o Servizo de Bombeiros. Expte.5363/213.
SERVIZOS XERAIS
Proposta recoñecemento da inversión das obras da prórroga da concesión
administrativa da xestión integral do Servizo de Abastecemento e Saneamento
de Augas executadas ata o 31 de decembro de 2016. Expte. 4733/440.

26.-

VIGOZOO
Expediente de contratación do subministro de froita e hortalizas para a
fauna de VigoZoo. Expte. 9241/612.

27.-

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 30 de agosto 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.
JRB/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

