SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 529 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 21 DE FEBREIRO DE 2019.

1.-

Acta da sesión ordinaria do 14 de febreiro de 2019.

2.-

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Revisión de prezos do contrato maior “Servizo
Comunicacións”.Expte. 5896/113.

Integral

de

3.-

Modificacións e regularización do contrato maior “Servizo Integral de
Comunicacións”. Expte. 5896/113.

4.-

Expediente de contratación do servizo para o mantemento servidor
documental ALFRESCO. Expte. 8691/113.

5.-

6.-

7.-

8.-

ASESORIA XURÍDICA
Dar conta da relación de sentenzas e outras resolucións xudiciais que
resolven procedementos (Relación 1/2019). Expte. 11921/111.
BENESTAR SOCIAL
Proposta de resolución de recursos potestativos de reposición presentados
pola denegación de axudas do «Programa Municipal de axudas
extraordinarias a familias para gastos de aloxamento, subministros e
alimentación 2018».Expte.148852/301.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos para a formación
cidadá en novas tecnoloxías e o uso de Internet nos centros municipais de
distrito. Expte. 8235/320.
Dar conta da proposta de resolución do contrato para a xestión mediante
concesión de servizo público de aparcadoiros subterráneos de uso mixto en
diferentes lugares da cidade e remisión ao Consello Consultivo de Galica.
Expte. 6258/241.

9.-

Informe sobre o recurso especial en materia de contratación interposto polo
Colegio los Milagros S.L., contra o acordo de adxudicación para a
contratación do servizo para a xestión das escolas infantís municipais (EIMS)
de Tomás Alonso e Bouzas. Expte. 21847/332.

CULTURA
10.- Proposta de aprobación da transferencia de financiamento do Concello de
Vigo á Fundación Marco para funcionamento durante o exercicio 2019. Expte.
2340/341.
DEPORTES
11.- Proposta de aprobación de premios en metálico para o circuito de carreiras
RunRunVigo 2018”. Expte. 18137/333.
EDUCACIÓN
12.- Prorroga para a xestión do contrato para a xestión do “Programa Municipal de
Educación Básica de Persoas Adultas”. Expte. 17747/332.
EMPREGO
13.- Recoñecemento dos dereitos económicos pola asistencia a tribunais de
selección de beneficiarios/as “VIGO EMPREGA-2018” 2ª quenda. Expte.
16106/77.
FESTAS
14.- Adxudicación da contratación da actuación artística de Chenoa na Porta do
Sol, o día 1 de marzo de 2019 -Programa Entroido. Expte. 7850/335.
15.- Adxudicación da contratación da actuación artística do Grupo SIDECARS na
Porta do Sol, o día 2 de marzo de 2019-Programa Entroido. Expte. 7853/335.
IGUALDADE
16.- Solicitude de subvención destinada ás entidades locais da Comunidade
Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, convocadas pola
Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia. Expte. 9047/224.
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17.- Prórroga do contrato Servizo Municipal de Atención Domiciliaria á Infancia”
(SADI). Expte. 6749/224.
18.- Bases reguladoras da convocatoria de subvencións a entidades sen ánimo de
lucro para a realización de programas e/ou actividades de promoción das
mulleres durante o exercicio 2019. Expte. 9022/224.
MEDIO AMBIENTE
19.- Aprobación inicial do Documento de revisión do Plan de acción contra o ruído
no Concello de Vigo, ano 2018, fase 3ª. Expte. 13971/306.
20.- Proposta para toma de coñecemento e ratificación das solicitudes formuladas
por Mediambiente sobre campaña Bandeira Azul 2019: candidaturas Bandeira
Azul e sendeiros azuis. Expte. 13873/306
PARQUES E XARDÍNS
21.- Clasificación de ofertas para a contratación das obras de ampliación e
reestruturación do parque infantil da praza Maruja Mallo. Expte. 11685/446.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
22.- Expediente de contratación de servizos para o mantemento e actualización
dos aplicativos de xestión do Servizo de Atención Cidadá, do Banco de
Tempo, da Información dixital e do Control de accesos nos Centros
municipais de Distrito. Expte. 8269/320.
RECURSOS HUMANOS
23.- Proposta de nomeamento como funcionarios en prácticas de dous condutores
bombeiros con cargo ás prazas vacantes da OEP 2014/2015/2016. Expte.
33402/220.
24.- Proposta de nomeamento como funcionarios en prácticas de dez bombeiros
con cargo ás prazas vacantes da OEP 2014/2015/2016. Expte. 33403/220.

25.- Proposta de contratación en réxime laboral fixo con cargo a unha praza
vacante de oficial electricista con cargo á OEP 2014/2015/2016. Expte.
33419/220.
26.- Indemnización por razón de servizo (gastos de locomoción) de diversos
servizos municipais. Expte. 33424/220.
27.- Proposta de aprobación das axudas especiais do Fondo de Acción Social
(FAS). Expte. 33474/220.
28.- Convocatoria de axuda de estudos correspondente ao curso 2018/2019 do
Fondo de Acción Social (FAS). Expte. 33475/220.
SERVIZOS XERAIS
29.- Proposta de adxudicación da contratación das obras de "Humanización da
rúa García Barbón dende Serafín Avendaño ata Rosalía de Castro – marxe
impar". Expte. 141/441.
XUVENTUDE
30.- Proxecto de convenio coa Asociación Veciñal,Cultural e Deportiva de
Lavadores, para desenvolver un Programa de Dinamización Infantil e Xuvenil.
Expte. 8760/336.
31.- Prórroga do Programa de Dinamización Infantil do Concello de Vigo. Expte.
8772/336.
32.- 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 21 de febreiro de 2019, 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.
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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

