SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 576 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 16 DE MAIO DE 2019.

1.-

Acta das sesións extraordinaria e urxente do 6 de maio, e ordinaria do 9 de
maio de 2019.

2.-

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Expediente de contratación do servizo para o mantemento de aplicacións
propiedade de terceiros (contabilidade 2019). Expte. 8761/113.

3.-

BENESTAR SOCIAL
Dar conta dos contratos menores tramitados polo departamento de Benestar
Social nos meses de novembro 2018 a marzo 2019. Expte. 185302/301.

4.-

CONTRATACIÓN
Proposta de resolución de oficio do contrato dos servizos de elaboración e
posterior revisión/actualización e implantación de plans de autoprotección ou
normas de actuación no caso de emerxencia nos centros onde se
desenvolven activades de titularidade municipal. Expte. 6307/241.

5.-

Proposta para declarar deserto o procedemento aberto para a contratación
do alleamento de efectos non utilizables (vehículos e material de chatarra)
Expte. 13393/445.

6.-

Proposta de adxudicación da contratación das obras de recuperación de
zona verde sobre o falto túnel da AP-9 na parroquia de Candeán. Expte.
153/441.

7.-

8.-

DEPORTES
Subvención nominativa mediante convenio coa entidade Sárdoma Clube de
Fútbol en base ó desenvolvemento do proxecto xeral de actividade da
entidade considerada de elite na tempada deportiva 2018-2019. Expte.
18174/333.
Subvención mediante convenio coa Escudería Rías Baixas
desenvolvemento do “Rallye Rias Baixas 2019”. Expte.18263/333.

polo

9.-

Proxecto de convenio de colaboración coa Deputación de Pontevedra para o
desenvolvemento do Programa de dinamización da “Fase de ascenso a
división de Honor Plata Balonmano-Vigo 2019”. Expte. 18377/333.

DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
10.- Expediente de contratación dos servizos dun sistema de alarma antirroubo
con videovixilancia nos centros de emprego. Expte. 16138/77.

11.-

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
Proposta desestimatoria de solicitude de devolución do aval presentada pola
entidade mercantil, IBERAVAL, SGR. Expte.11939/446.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
12.- Dar conta dos contratos menores tramitados polo Servizo de Normalización
Lingüística nos meses de marzo e abril de 2019. Expte. 2578/334.
PATRIMONIO
13.- Proposta de autorización á ONCE para o cambio de modelo de quioscos nas
rúas C/Manuel Nuñez nº 2 e C/Sanjurjo Badía, nº 212. Expte. 19648/240.
RECURSOS HUMANOS
14.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas auxiliares de
administración xeral, baixo a modalidade prevista no artigo 10.1 d) do RDL
5/2015, de 30 de outubro, por un período de seis meses para a Oficina de
asistencia ao Rexistro e Información. Expte. 34039/220.
SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
15.- Dar conta dos contratos menores tramitados polo servizo da Área de Cultura,
no mes de abril de 2019. Expte. 2689/330.
16.- Proposta aceptación de doazón de obras dos pintores Tomás Barros, Isaac
Díaz Pardo e Ricardo Segura realizada polo herdeiros de Tomás Barros
Pardo. Expte. 6169/337.
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SERVIZOS XERAIS
17.- Interposición de recurso de alzada contra a resolución do director xeral de
Saúde Pública da Consellería de Sanidade de data 17 de abril de 2019,
adoitada no expediente sancionador 2018320AM-PO. Expte. 27/441.
TRANSPORTES
18.- Proposta de declaración de caducidade da licenza de taxi nº 287. Expte.
2104/449.
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 16 de maio 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

