SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 536/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 28 DE FEBREIRO DE 2019.
1.-

2.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 19 de febreiro e ordinaria do 21
de febreiro de 2019.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación do servizo de redacción e
implantación e posterior revisión de plans de autoprotección para as Escolas
infantís municipais, Escola municipal de música e Escola municipal de teatro.
Expte. 386/2202.

3.-

Clasificación de ofertas para a contratación de obra e subministro de
ampliación do parque infantil en Bouzas. Expte. 11207/446.

4.-

Proposta de autorización do inicio de expediente de modificación do contrato
de conservación e reposición de parques infantís, áreas biosaudables, áreas
deportivo ximnásticas e mobiliario urbano do Concello de Vigo. Expte.
11811/446.

5.-

6.-

7.-

EDUCACIÓN
Procedemento para a xestión directa polos Consellos Escolares do
presuposto municipal de mantemento ordinario dos centros de educación
infantil e primaria de Vigo,para 2019 (Programa Autoxestión 2019). Expte.
23080/332.
DEPORTES
Prórroga do contrato para a prestación dos dos servizos de mantemento das
instalacións, técnicos, auxiliares e docentes complementarios para o
funcionamento das piscinas cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e
Valadares e os Ximnasios das Travesas e o Berbés. Expte. 14892/333.
IGUALDADE
Prórroga excepcional de estancia na cesión temporal da vivenda municipal
identificada no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais con
número E-638-C-7 por un período máximo de tres meses de duración. Expte
8268/224.

8.-

9.-

MEDIO AMBIENTE
Proposta de aprobación do Proxecto de actividades de sensibilización e
educación medioambiental: “Percorridos Medioambientais” dentro do
programa Camiño a Camiño 2019. Expte. 14043/306.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Revogación de subvención e perda do dereito ao cobro da “Axuda Municipal
á Creación de Empresas 2018” concedida á David Santiago Lojo Ríos.
Expte. 16133/77.

10.- Rectificación de erro na actualización retribucións do persoal contratado polo
Concello de Vigo, acollido ao “Acordo Marco de regulación das condicións
sociolaborais das contratacións realizadas no marco do Plan Municipal de
Emprego 2004-2008” técnicos e xestores 2019. Expte. 16151/77.
11.- Corrección de erro material advertido no acordo de aprobación da memoria a
presentar á convocatoria de axudas e subvencións dirixidas a entidades
locais para a contratación de persoas en situación ou risco de exclusión
social perceptoras da Risga para o ano 2019. Expte. 16167/77.
12.- Aprobación da memoria “Vigo Robotics” a presentar á convocatoria de
axudas e subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia para a posta
en marcha de iniciativas locais dirixidas á mocidade durante o ano 2019.
Expte. 16321/77.
RECURSOS HUMANOS
13.- Nomeamento interino con cargo á praza vacante de subalterno
correspondente á OEP 2016, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.a) do
EDL 5/2015 (TREBEP), para o servizo de Conserxería. Expte. 33292/220.
14.- Nomeamento interino, por acumulación de tarefas, de doce oficiais de
instalacións municipais e un auxiliar de administración xeral baixo a
modalidade do artigo 10.1.d) do RDL 5/2015, de 30 de outubro, por un
período máximo de 6 meses para o servizo de Deportes. Expte. 33411/220.
15.- Proposta de inadmisión de recurso de alzada presentado en relación coa
provisión en propiedade de dez prazas de bombeiro incluídas na oferta de
emprego público 2014-2015-2016. Expte. 33525/220.
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SERVIZO ÁREA DE CULTURA
16.- Proposta de aprobación da transferencia de financiamento do Concello de
Vigo á Fundación Laxeiro para actividades e funcionamento durante o
exercicio 2019. Expte. 2350/341.
17.- Dar conta dos contratos menores tramitados polo Servizo de Museos
Municipais no mes de xaneiro de 2019. Expte. 2368/341.
SERVIZOS XERAIS
18.- Proposta de aprobación do “Proxecto de reparacións de filtracións no teito da
planta baixa da Área de Tributos e renovación de maquina de climatización”.
Expte. 4124/443.
19.- Dar conta da tramitación do “Proxecto para a mellora da rede de
abastecemento e saneamento na Rúa Venezuela (tramo Taboada Leal –
Marqués de Alcedo)”-Plan Inversións Aqualia. Expte. 5323/440.
20.- Expediente de contratación das obras do proxecto “Pavimentación da Rúa
Urzáiz”.Expte.222/441.
21.- Proposta de aprobación do Proxecto de “Renovación da capa de rodaxe do
túnel Beiramar (Berbés-Areal)”. Expte. 4126/443.
VÍAS E OBRAS
22.- Proposta de autorización de incorporación de prezos contraditorios ao cadro
de prezos contractuais do contrato do “Servizo de acondicionamento,
mantemento e arranxo das infraestruturas viarias do Concello de Vigo”.
Expte. 71048/250.
XUVENTUDE
23.- Proxecto de convenio entre co Centro Recreativo Artístico e Cultural de
Coruxo para o desenvolvemento dun Programa de Dinamización Infantil e
Xuvenil no ano 2019. Expte. 8765/336.
24.- Expediente de contratación do servizo de programación e execución dos
Campamentos de Verán 2019. Expte. 8752/336.
25.- Solicitude subvención para o proxecto “Biblioteca Vivente” (orden 28/12/2018
da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia ). Expte. 8792/336.

26.-

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 28 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.
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

