SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 568/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 25 DE ABRIL DE 2019.
1.-

2.-

3.-

4.-

Acta das sesións ordinaria e extraordinaria e urxente do 17 de abril de
2019.
ALCALDIA
Protocolo de colaboración entre o Concello de Vigo e a Real Academia
Galega de Belas Artes de Nosa Señora de Rosario para a promoción e
dinamización do patrimonio artístico do Concello de Vigo. Expte.
16970/101.
BENESTAR SOCIAL
Proposta de estimación dos recursos potestativos de reposición
presentados polos solicitantes do “Programa municipal de axudas
extraordinarias a familias para gastos de aloxamento, suministros e
alimentación (AEFAS/2018)”. Expte. 148852/301.
CONTRATACIÓN
Proposta de adxudicación da contratación das obras de pavimentación
da rúa Urzáiz.. Expte. 222/441.

5.-

Clasificación de ofertas para a contratación de servizo de mantemento
de ascensores e escaleiras mecánicas á intemperie. Expte. 29/441.

6.-

Corrección de erros no acordo da X.Goberno local de resolución do
contrato de control de accesos a Vigozoo. Expte. 6306/241.

7.-

Proposta de cesión de contrato de mantemento de software
desenvolvido internarmente. Expte. 8280/113.

8.-

DEPORTES
Subvención nominativa mediante convenio coa Entidade Real Club
Celta de Atletismo en base ó desenvolvemento do Proxecto xeral de
actividade da entidade considerada de élite na tempada deportiva
2018/2019. Expte. 18222/333.

9.-

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
Expediente de contratación do subministro dos alimentos precisos para
os animais (patos, gansos...) que habitan os lagos e estanques dos
parques municipais dependentes do Servizo de Montes, Parques e
Xardíns. Expte. 11834/446.

10.-

Expediente de contratación do subministro de material de xardinería.
Expte. 11832/446.

11.-

Expediente de contratación do subministro de produtos de limpeza e
droguería. Expte. 11831/446.

12.-

Dar conta dos contratos menores tramitados no Servizo de Montes
Parques e Xardíns, nos meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2019.
Expte. 12016/446.

13.-

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Proxecto de convenio de colaboración coa "Federación de Peñas
Recreativas El Olivo", para o fomento das actividades entre o 1 de
novembro de 2018 ao 30 de setembro de 2019. Expte. 8662/320.

14.-

SEGURIDADE E MOBILIDADE
Revisión de prezos no contrato de subministración mantemento e
conservación da rede semafórica. Expte. 107994/210.

15.-

SERVIZOS XERAIS
Expediente de contratación das obras do proxecto de "Construción de
beirarrúas na rúa Cantabria”. Expte. 233/441.

16.-

Expediente de contratación do servizo de mantemento integral dos
ascensores da Casa Consistorial do Concello de Vigo. Expte. 31/441.

17.-

Proposta de autorización do inicio do expediente de modificación do
Proxecto de obras de "Humanización do encontro da rúa Rosalía de
Castro e García Barbón (rúas Serafín Avendaño, Roupeiro e Heráclio
Botana). Expte. 20/441.
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18.-

TURISMO
Dar conta dos contratos menores tramitados no Servizo de Turismo nos
meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2019. Expte. 7384/104.

19.-

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 25 abril 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

