SECRETARIA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 448/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 18 DE OUTUBRO DE 2018.
1.-

2.-

3.-

Actas da sesións extraordinaria e urxente do 3 de outubro e ordinaria e
extraordinaria e urxente do 4 de outubro de 2018.
BENESTAR SOCIAL
Dar conta da relación de resolucións concedidas e denegadas do
Servizo de Teleasistencia domiciliaria municipal dende o 01/04/2018 ata
o 30/06/2018. Expte. 153041/301.
CONTRATACIÓN
Resolución dos recursos de alzada e reposición interpostos contra a
adxudicación do servizo de cafetería na Casa do Concello. Expte.
19840/240.

4.-

Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos de apoio
técnico á Oficina Municipal de Voluntariado e formación ás persoas
voluntarias e entidades de voluntariado. Expte. 578/322.

5.-

Proposta de adxudicación para a contratación da concesión de servizo
dos aparcamentos subterráneos de Jenaro de la Fuente e Avda.
Castelao. Expte. 1789/449.

6.-

Proposta de adxudicación da 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.

7.-

Proposta de adxudicación da contratación do subministro de froitas e
hortalizas para a fauna en Vigozoo. Expte. 9241/612.

8.-

Proposta de desestimación de alegacións presentadas no
procedemento aberto para a contratación dos servizos do programa de
ximnasia para maiores, e proposta de clasificación de oferta. Expte.
17091/333.

9.-

DEPORTES
Prorroga do contrato de subministro de medallas e trofeos para
desenvolvemento das actuacións propias do Concello de Vigo na
práctica deportiva no ámbito do programa municipal “Calendario de
Eventos Deportivos”. Expte. 17654/333.

EMAO
10.- Revisión de Prezos do Contrato do servizo de limpeza e pequeno
mantemento das dependencias e instalacións da Escola Municipal de
Artes e Oficios. Expte. 886/113.
IGUALDADE
11.- Renuncia da Asociación de Personas Sordas de Vigo á subvención
concedida dentro do “Programa de subvencións da Concellería de
Igualdade para a concesión de axudas a entidades sen ánimo de lucro
para á realización de actividades de promoción das mulleres 2018”.
Expte. 8439/224.
PATRIMONIO HISTÓRICO
12.- Prórroga do contrato de servizos mantemento e conservación zonas de
interese patrimonial Concello de Vigo. Expte.7889/307.
SERVIZOS XERAIS
13.- Dar conta da tramitación do “Proxecto de mallado da rede de
abastecemento do Concello”- Plan Inversións Aqualia. Expte. 5439/440.
URBANISMO
14.- Recepción de las obras de urbanización del vial transversal a camiño
Espiñeiro. Expte. 3988/401.
VÍAS E OBRAS
15.- Prórroga do contrato do servizo de acondicionamento, mantemento e
arranxo das infraestruturas viarias do Concello de Vigo. Expte.
71048/250.
16.- Rogos e preguntas.
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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 18 de outubro 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

