SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 586 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 6 DE XUÑO DE 2019.
1.2.-

3.-

4.-

Acta da sesión ordinaria do 30 de maio de 2019.
BENESTAR SOCIAL
Subvención nominativa mediante un convenio de colaboración coa
Fundación Amigos dos Maiores para o desenvolvemento dun programa de
acompañamento afectivo a persoas maiores en Vigo – anos 2019-2021.
Expte. 181513/301.
Dar conta da resolucións de concesión, denegación, extinción e renuncia do
servizo de Teleasistencia no período 01.01.2019 – 31.03.2019. Expte.
153041/301.
CONTRATACIÓN
Proposta para declarar deserto o procedemento aberto simplificado para a
contratación de servizos dun sistema de alarma antirroubo con
videovixilancia nos centros de emprego. Expte.16138/77.

5.-

Proposta para declarar deserto os lotes 1 e 2 do procedemento aberto para
a subministración de materiais para mantementos e conservación a realizar
en instalacións deportivas. Expte.18183/333.

6.-

Clasificación de ofertas dos lotes 3, 4 e 5 para a subministración de
materiais para mantementos e conservación a realizar en instalacións
deportivas. Expte.18183/333.

7.-

Clasificación de ofertas para a contratación do servizo de mantemento dos
edificios dos centros municipais de distrito dependentes da Unidade de
Participación Cidadá do Concello de Vigo. Expte. 8348/320.

8.-

Proposta de adxudicación da contratación de servizos de produción técnica
de apoio á celebración de eventos deportivos do programa “Calendario de
eventos deportivos da Cidade de Vigo”. Expte.18041/333.

9.-

10.-

11.-

DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
Proposta de aprobación do proxecto denominado “Obradoiro de Emprego
VIGO CAPACITA VI” e solicitude de subvención á Consellaría de Economía,
Emprego e Industria da Xunta de Galicia. Expte. 16486/77.
Proposta de aceptación de escrito da Asociación Española de Mayoristas,
Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de Pesca y
Acuicultura (CONXEMAR) de desestimento de subvención nominativa para
a organización da feira. Expte. 16379/77.
EDUCACIÓN
Expediente de contratación do mantemento preventivo, correctivo e
regulamentario dos ascensores dos colexios públicos escolas infantís e
outros edificios dependentes do Servizo de Educación do Concello de Vigo.
Expte. 22985/332.
ELECTROMECÁNICOS

12.-

13.-

14.-

15.-

Revisión de prezos do contrato de mantemento das instalacións de
alumeado público, túneles, pasos inferiores, galerías de servizos,
instalacións de enerxías renovables e algunhas fontes ornamentais. Expte.
15857/444.
MEDIO AMBIENTE
Proposta de aprobación definitiva do documento de revisión do Plan de
Acción contra o Ruído do Concello de Vigo, ano 2018, fase 3ª. Expte.
13971/306.
PATRIMONIO
Autorización de asistencia da funcionaria con NP 76267 ao “Curso de
Comunicación e protocolo das entidades locales” organizado polo INAP en
Madrid. Expte. 20302/240.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento de funcionario en prácticas na praza de oficial Policía Local
pola quenda de promoción
interna, incluída na OEP 2015. Expte.
34065/220.
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16.-

17.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas operariospeóns e un oficial de instalacións municipais, baixo a modalidade prevista
no art. 10.1.D) do rdl 5/2015 do 30 de outubro -TREBEP, por un prazo
máximo de seis meses para o Servizo de Medio Ambiente. Expte.
34092/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
Subvención nominativa ao Teatro Ensalle S.L.L. para o desenvolvemento da
programación da Sala Teatro Ensalle en novembro e decembro de 2018.
Expte. 2624/330.

18.-

Subvención nominativa á Asociación Galega de Instrumentos de Corda para
financiamento do desenvolvemento do 7º Concurso de Instrumentos de
Corda. Expte. 2457/330.

19.-

Subvención nominativa mediante un convenio coa Federación de Bandas
de Música Populares de Vigo, para o desenvolvemento dos programas
“Vigo, un mar de Bandas” e “Aulas de Música” durante o exercicio 2019.
Expte. 2657/330.

20.-

Subvención nominativa mediante un convenio coa empresa SINSAL AUDIO
S.L., para o desenvolvemento do festival “SINSAL PRIMAVERA 17” no
exercicio 2019. Expte. 2599/330.

21.-

Subvención nominativa mediante un convenio coa Orquesta Clásica de Vigo
para o desenvolvemento de Programa de Concertos durante o exercicio
2019. Expte. 2667/330.
SERVIZOS XERAIS

22.-

Proposta de autorización de inicio de expediente administrativo para a
modificación do contrato do subministro de vestiario para o persoal
municipal do Concello de Vigo. Expte. 4799/440.

23.-

Revisión de prezos do contrato de servizo de limpeza da casa Consistorial e
outras dependencias do Concello de Vigo e actualización de atrasos da
facturación. Expte.1316/440.

24.-

Interposición de reclamación económico administrativa contra a Resolución
da Dirección de Augas de Galicia desestimatoria de recurso de reposición

interposto polo Concello de Vigo en relación ao procedemento de xestión
recadatoria da taxa de obras hidráulicas de regulación xestionadas pola
Admón. Hidráulica da Comunidade Autónoma de Galicia. Expte. 3535/440.

25.-

26.-

27.-

VIGOZOO
Expediente de contratación do servizo de control e atención ao público nas
instalacións de Vigo-Zoo. Expte. 9769/612.
XUVENTUDE
Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de Familias de
Persoas con Parálise Cerebral (APAM) para o desenvolvemento dun
programa de dinamización infantil e xuvenil concretado nunha ludoteca
inclusiva durante o ano 2019. Expte. 8806/336.
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 6 de xuño 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

