SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 499/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 27 DE DECEMBRO DE 2018.

1.-

Ratificación da urxencia

2.-

ADMÓN. ELECTRÓNICA
Adxudicación da contratación do servizo de actualización do portafirmas
dixital corporativo do Concello de Vigo. Expte. 8622/113.

3.-

4.-

5.-

6-

7.-

Adxudicación da contratación mixta de subministro e servizos dunha rede sen
fíos “WIFI”. Expte. 8619/113.
BENESTAR SOCIAL
Expediente de contratación, por procedemento aberto, do Servizo de
Teleasistencia domiciliaria do Concello de Vigo. Expte. 178230/301.
CONTRATACIÓN
Corrección de erros no acordo de adxudicación do procedemento aberto para
a contratación de subministración dos diversos elementos que conforman o
vestiario para o persoal municipal do Concello de Vigo (lote 4) Expte.
4799/440.
EMPREGO
Proposta de aprobación de “Bases reguladoras da convocatoria de
subvencións para o Fomento do Emprego de entidades sen ánimo de lucro”,
convocatoria e extracto da mesma. Expte. 16049/77.
FESTAS
Pagamento dos dereitos de autor xerados polos espectáculos do Programa
"Vigo en Festas 2018". Expte. 7780/335.
INTERVENCIÓN

8.-

9.-

Aprobación das contas xustificativas das ordes de pago a xustificar do ano 2018
(6º). Expte. 102689/140.

PARQUES E XARDÍNS
Adxudicación da contratación mixta do subministro de valado de madeira
Expte. 11344/446.

10.- Adxudicación da contratación do subministro de elementos vexetais. Expte.
11270/446.
PATRIMONIO HISTÓRICO
11.- Proposta de aprobación do proxecto de actuacións preparatorias orientadas
ao desenvolvemento do 5º Programa para arrumbar medianeiras e outros
elementos verticais con incidencia sobre a vía pública. 9210/307.
RECURSOS HUMANOS
12.- Prórroga do Acordo para a ampliación das xornadas laborais para o servizo
da Policía Local. Expte. 33181/220.
13.- Concesión das Axudas para fins culturais e deportivos do Concello de Vigo2018. Expte. 32989/220.
SERVIZOS XERAIS
14.- Expediente de contratación das obras de “Cubrición do patio do colexio
García Barbón”.Expte. 172/441.
15.- Adxudicación do contrato de obras do “Proxecto de Humanización da rúa
Travesía Escolas Públicas”. Expte. 122/441.
16.- Adxudicación do contrato de obras de renovación de céspede artificial e
instalacións no campo de fútbol de Navia, no campo de fútbol de Meixoeiro,
no campo de fútbol de Candeán, no campo de fútbol de A Bouza e no campo
se fútbol de Baltasar Pujales-Bouzas. Expte. 86/441.
17.- Adxudicación do contrato de obras do “Proxecto construtivo de beirarrúas na
rúa Mantelas”. Expte. 119/441.
18.- Adxudicación do contrato de obras de “Cubrición do patio do colexio
Canicouba.”.Expte. 78/441.
19.- Adxudicación da contratación por lotes das obras de reforzo de firmes en vías
urbanas de Vigo. Lote 1 “pavimentación na avda. Castelao” e lote 2
"renovación da capa de rodaxe da rúa Areal".Expte. 134/441.
20.- Adxudicación da contratación das obras do “Proxecto de mellora do entorno
da praza América” Expte. 95/441.
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21.- Adxudicación do contrato para a execucion das obras dos proxectos de
reforzo de firmes en vías municipais 2018. Lote 1 Vigo sur, reforzo de firmes
en vías municipais 2018. Lote 2 Vigo este e lote 3 Vigo oeste. Expte. 115/441.
TRANSPORTES
22.- Denuncia da prórroga da concesión administrativa do transporte urbano
colectivo de viaxeiros da cidade de Vigo. Expte. 2267/449.

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 extraordinaria e urxente na súa Sala o día 27 de decembro de
2018, ás
14,30 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

