SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 417/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 6 DE SETEMBRO DE 2018.

1.-

2.-

3.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 24 de agosto de 2018.
BENESTAR SOCIAL
Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación Galega S. Francisco
(AGASFRA) para a execución do proxecto: “Xornadas de convivencia entre
as persoas con discapacidade intelectual e as súas familias e obradoiros de
estimulación e lecer promovidos polo Concello de Vigo - ano 2018». Expte.
157181/301.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos para a integración
dos sistemas de xestión da recadación municipal co xestor de expedientes
corporativo e a xestión tributaria e adaptación do modelo de datos de terceiros en
xestión tributaria ao sistema integrado de poboación. Expte. 8532/113.

4.-

5.-

6.-

DEPORTES
Autorización para execución de obra de ampliación de sala fitness no
Complexo deportivo MQA A Florida-Coia dentro da concesión de servizo
público con execución de obra de dúas piscinas cubertas nas parcelas da
Florida e Barreiro” I. Expte. 6078/333.
Dar conta da relación de contratos menores realizados pola Concellería de
Deportes nos meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2018, con cargo aos
programas 3410 e 3420. Expte. 17627/333.
IGUALDADE
Dar conta da renuncia presentada pola Asociación de Empresarias de
Galicia 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 2018”. Expte.
8454/224.

7.-

Dar conta da renuncia presentada pola AVCD de Consumidores e Usuarios
Lavadores 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 2018”. Expte.
8450/224.

8.-

Dar conta da renuncia presentada pola Fundación Érguete Integración, 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 2018”. Expte. 8407/224.

9.-

Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Igualdade, no mes de xullo do ano 2018. Expte. 8651/224.

10.-

11.-

MEDIO AMBIENTE
Aprobación definitiva da revisión do Mapa Estratéxico de Ruído do Concello de
Vigo, ano 2017, fase 3ª.Expte. 13339/306.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha auxiliar de
administración xeral, por un período de seis meses para o Servizo de
Contratación. Expte. 32420/220.

12.-

Nomeamento interino dun/dunha técnico/a medio/a de Normalización
lingüística, por un período máximo de 6 meses, para o servizo de
Normalización Lingüística. Expte. 32447/220.

13.-

Reclamación de gastos xudiciais da funcionaria municipal con número de
persoal 79572. Expte: 32457/220.

14.-

Aboamento de cantidades pendentes de percibir pola funcionaria municipal
do número de persoal 79872. Expte. 32553/220.

15.-

Subvención, mediante un convenio coa Agrupación Fotográfica Galega,
para o desenvolvemento do programa “MARATÓN Fotográfico 2018"
Expte.2012/330.

16.-

Subvención, mediante convenio coa Asociación Cultural Reencanto
Produccións, para o desenvolvemento do Programa Festival Primavera do
Cine en Vigo durante o exercico 2018. Expte. 2013/330.

SERVIZO ÁREA DE CULTURA
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17.-

18.-

SERVIZOS XERAIS
Expediente de contratación das obras de humanización da rúa Pazos, entre
López Mora e Menéndez Pelayo. Expte. 0083/441.
URBANISMO
Solicitude de participación na anualidade 2018 do programa de Fomento da
Rexeneración e Renovación Urbana e Rural do plan estatal de vivenda
2018-2021 da “ Área de Rehabilitación do Conxunto Histórico do Casco
Vello de Vigo”. Expte. 2280/431.

19.-

Solicitude de participación na anualidade 2018 do programa de Fomento da
Rexeneración e Renovación Urbana e Rural do Plan Estatal de Vivenda
2018-2021 da “ Área De Rehabilitación Integral De Bouzas”. Expte
2281/431.

20.-

Solicitude de participación na anualidade 2018 do programa de Fomento da
Rexeneración e Renovación Urbana e Rural do Plan Estatal de Vivenda
2018-2021 da “Área de Rehabilitación Integral Xeral Bueu-Moaña do
Polígono de Coia”. Expte. 2282/431.

21.-

Solicitude de Participación na anualidade de 2018 do programa de Fomento
da Rexeneración e Renovación Urbana e Rural do Plan Estatal de Vivenda
2018-2021 da “Área de Rehabilitación Integral Xeral do Grupo de Casas
Santa Clara”. Expte.2283/431.

22.-

Ampliación da declaración da “Área de Rehabilitación integral xeral BueuMoaña do Polígono de Coia-Vigo”. Expte. 2300/431.

23.-

VIGOZOO
Expediente de contratación do subministro de carne para consumo da
fauna animal de VigoZoo, Expte. 9094/612.

24.-

Expediente de contratación do subministro de pensos e demais forraxes
para consumo da fauna animal de VigoZoo. Expte. 9233/612.

25.-

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 6 de septembro 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

