SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 434/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 27 DE SETEMBRO DE 2018.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 13 de setembro, e
extraordinaria e urxente do 18 de setembro de 2018.
ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de sentenzas e outras resolucións xudiciais que
resolven procedementos (Relación 8/2018). Expte. 11659/111.
BENESTAR SOCIAL
Concesión subvención directa á Asociación “España con ACNUR”
(Comité español do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os
Refuxiados) para o desenvolvemento do proxecto: “Protección e
asistencia básica á poboación Siria refuxiada no Líbano”. Expte.
154669/301.
Concesión subvención directa a UNICEF para o desenvolvemento do
proxecto: “Apoio de Emerxencia os/as nenos/as afectados/as polo
conflicto en Siria-Saúde para os/as nenos/as sirios/as”. Expte.
156586/301.
EMPREGO
Proposta desestimatoria de recurso de reposición contra acordo que
desestima unha subvención para fomento de emprego en entidades sen
ánimo de lucro 2018. Expte. 15646/77.
IGUALDADE
Proposta estimatoria do recurso de reposición presentado pola
“Asociación Veciñal Cultural e Deportiva de Cabral” e concesión de
subvención (promoción do deporte feminino temporada 2017/2018).
Expte. 8536/224.
INTERVENCIÓN XERAL
Interpretación transitoria do artigo 118.3 da Lei de Contratos do Sector
Público. Expte. 102677/140.
PARQUES E XARDÍNS
Revisión de prezos do contrato dos servizos de conservación e
reposición de parques infantís, áreas biosaúdables, áreas deportivo
ximnásticas e mobiliario urbano do Concello de Vigo. Expte. 7524/446.

9.-

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Expediente de contratación do mantemento e reparación do equipamento
informático, multimedia e redes de datos dos centros municipais de
distrito e equipamentos multimedia do Auditorio de Teis e servizo técnico
de eventos. Expte. 8057/320.

10.- Proxecto de convenio de colaboración Unión Comarcal de Comisións
Obreiras (CC.OO.)", de Vigo, para axudar ao financiamento das
actividades da entidade, e aos gastos de mantemento, directamente
relacionados necesarios para o seu desenvolvemento. Expte. 8220/320.
11.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de Vecinos Novo
Vigo", para o fomento das actividades da entidade, mediante a
colaboración no financiamento dos gastos de aluguer e mantemento do
seu local social entre o 1/11/2017 ata o 30/09/2018. Expte. 8176/320.
12.- Proxecto de convenio de colaboración coa "Asociación Colectivo Veciñal
Curva de San Gregorio" para axudar ao financiamento dos gastos de
mantemento e aluguer do local social, para a organización e
desenvolvemento das actividades da entidade entre o 1/11/2017 ata o
30/09/2018. Expte. 8168/320.
13.- Proxecto de convenio de colaboración coa "Unión Comarcal da
Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo”, para axudar ao
financiamento das actividades da entidade, e de mantemento,
directamente relacionados, necesarios para o seu desenvolvemento,
realizados entre o 1/11/17 ata o 30/09/18. Expte.8167/320.
14.- Proxecto de convenio colaboración coa Federación de Asociacións de
Familiares de Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES) para o fomento
das actividades da entidade, mediante o financiamento dos gastos de
mantemento e de aluguer do local social entre os meses de novembro de
2017 a setembro de 2018. Expte. 8165/320.
PATRIMONIO HISTÓRICO
15.- Proposta de autorización para a redacción do Proxecto modificado nº 1,
sen incremento económico, do básico e de execución de corrección de
patoloxías, consolidación e accesibilidade da edificación coñecida como
“Villa Solita” (Alcabre). Expte. 8846/307.
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16.- V Programa para arrumbar medianeiras e outros elementos verticais con
incidencia sobre a vía pública, e demais espazos libres que conforman a
paisaxe urbana. Expte. 9105/307.
RECURSOS HUMANOS
17.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de 3 auxiliares de
administración xeral, por un período máximo de 6 meses para o Servizo
de Parques e Xardíns e para Rexistro Xeral. 32466/220.
18.- Proposta de aprobación da Bolsa de Emprego para nomeamentos como
funcionarios/as interinos/as como Oficiais condutores. Expte. 32499/220.
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19.- Proposta para a creación do Rexistro electrónico de Convenios do
Concello de Vigo. Expte. 309/1102.
SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
20.- Subvención nominativa mediante un convenio coa Asociación Cultural
Vertixe, para a organización do Festival Internacional de Creación
Musical Contemporánea 2018. Expte. 2137/330.
21.- Subvención nominativa mediante un convenio coa Asociación de Corais
Polifónicas de Vigo (ACOPOVI), para o desenvolvemento do programa
“Vigo, un mar de corais” durante o exercicio 2018. Expte. 2138/330.
22.- Subvención nominativa mediante un convenio coa Asociación Premios da
Crítica Galicia, para o desenvolvemento da XLI edición dos Premios da
Crítica-Galicia. Expte. 2139/330.
23.- Subvención nominativa mediante un convenio coa Orquesta Clásica de
Vigo, para o desenvolvemento de programa de concertos durante o
exercicio 2018. Expte. 2147/330.
24.- 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 27 de setembro 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,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

