SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 582/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 24 DE MAIO DE 2019.

1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Ratificación da urxencia.
ADMÓN. ELECTRÓNICA
Proxecto de convenio de colaboración coa Entidade Pública Empresarial
Red.es para o desenvolvemento do Plan Nacional de Territorios Intelixentes
da Axenda Dixital para España. Expte. 8829/113.
Clasificación de ofertas para a contratación do servizo integrado de
comunicacións do Concello de Vigo. Expte. 8685/113.
CONTRATACIÓN
Corrección de erros no prego de cláusulas administrativas que rexerá a
contratación dos servizos auxiliares na aula da UNED no edificio Auditorio
Pazo de Congresos. Expte. 23062/332.
DEPORTES
Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos técnicos e docentes
para as piscinas cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e Valadares e dos
servizos para impartir ensinanzas e actividades deportivas nos ximnasios e
instalacións dependentes da Concellería de Deporte. Expte. 2496/611.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas de catro 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 o Servizo de
Xuventude. Expte. 34093/220.
SEGURIDADE
Clasificación de ofertas na contratación da prestación do servizo público
municipal de ampliación, substitución, mantemento, conservación,
reparación, subministración, instalación e explotación das instalacións de
regulación, control e información de tráfico de vehículos e circulación de
peóns na rede viaria do Concello de Vigo. Expte. 105916/210.

8.-

9.-

SERVIZO EXTINCIÓN DE INCENCIOS
Expediente de contratación do servizo de de formación para funcionarios de
novo ingreso do Servizo de Bombeiros do Concello de Vigo. Expte.
5678/213.
SERVIZOS XERAIS
Addenda ó convenio entre Concello de Vigo-Deputación de Pontevedra para
a mellora de instalacións deportivas no termo municipal de Vigo, para a súa
adecuación financeira. Expte 4969/440.

10.- Addenda ó convenio entre Concello de Vigo-Deputación de Pontevedra para
o proxecto de implantación dunha vía ciclista entre Teis e Samil, para a súa
adecuación financeira. Expte. 4970/440.
11.- Addenda para adecuación financieira e o prazo do convenio entre Concello
de Vigo-Deputación de Pontevedra para a realización das obras da nova
grada de Marcador no Estadio Municipal de Balaídos. .Expte. 3355/440.
12.- Addenda ó convenio entre Concello de Vigo-Ministerio de Fomento para o
deseño, execución e financiamento das obras de adecuación e mellora da
Avenida de Madrid. Expte. 3904/440.
13.- Addenda ó convenio coa Deputación de Pontevedra par a cesión ao Concello
de Vigo da “Estrada Provincial 2002-Gran Vía Avda, Madrid. Rúa Emilia
Pardo Bazán” e execución do Proxecto humanización da “Estrada Provincial
2002-Gran Vía Avda. Madrid. Rúa Emilia Pardo Bazán, treito Gran Vía e
Avda. Arquitecto Palacios”. Expte. 4152/440.
14.- Expediente de contratación das obras do proxecto de "Humanización Estrada
provincial 2001- Calvario a Garrida. Tramo Igrexa de Beade a Garrida (po
330), Lugar de Porto". Expte. 108/441.
15.- Expediente de contratación do proxecto de “soterramento do tráfico rodado
da porta do sol e humanización e transformación peonil da actual rede
viaria”. Expte. 312/441.
16.- Adxudicación da contratación do subministro mobiliario sala lectura-bilioteca
de Navia. Expte. 20266/240.
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17.- Adxudicación da contratación do servizo de mantemento integral dos
elementos mecánicos á intemperie do Concello de Vigo. Expte. 29/441.
18.- Autorización inicio modificación contrato do servizo de acondicionamento,
mantemento, conservación e arranxo de infraestruturas viarias do Concello
de Vigo. Expte. 71048/250.
19.- Proposta de autorización de execución de obras na instalación de AQA Vigo
en Coia en relación á concesión de servizo público con construcción de dúas
piscinas cubertas nas parcelas: parcela na praza Central Pol-I PERI Florida B
e PERI Barreiro II. Expte. 6112/440.
XUVENTUDE
20.- Proposta para declarar deserto o lote 8 da contratación dos servizos de
programación e execución dos campamentos de verán. Expte. 8752/336.
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 24 de maio de 2019, 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

