SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 591/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 20 DE XUÑO DE 2019.
1.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 17 de xuño de 2019.
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

2-

Expediente de contratación do servizo de catalogación dos fondos e proxecto
piloto do plan de dixitalización do Arquivo Xeral e Arquivo XMU. Expte.
8629/113.

3.-

Expediente de contratación dun servizo para o desenvolvemento de un
entorno de ferramentas de interconexión administrativa coa administración
xeral. Expte.8784/113.
ALCALDÍA

4.-

Dar conta da Resolución de Alcaldía, de data 17/06/19, de nomeamento dos
tenentes de alcalde. Expte. 596/1102.

5.-

Dar conta da Resolución de Alcaldía, de data 18/06/19, de delegación de
competencias do alcalde na Xunta de Goberno Local. Expte. 600/1102.

6.-

ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de sentenzas e outras resolucións xudiciais que
resolven procedementos (relación 4/2019). Expte. 12194/111.
BENESTAR SOCIAL

7.-

Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de familiares de
enfermos de Alzhéimer e outras demencias de Galicia “AFAGA” para a
execución dun “Programa de respiro familiar a través de sesións de
estimulación cognitiva e funcional para persoas con demencia
neurodexenerativa” (anos 2019-2021). Expte. 181005/301.

8.-

Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación ciudadana de lucha
contra la droga Alborada para o desenvolvemento do programa de
incorporación social en agricultura ecolóxica “Verdear” ( anos 2019-2021).
Expte. 181136/301.

9.-

Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de axuda ó enfermo
mental DOA para a execución dun “Obradoiro de cartón-pedra, coiro e
serigrafía” (anos 2019-2021). Expte. 181287/301.

10.- Proxecto de convenio de colaboración coa «Asociación de Personas Sordas
de Vigo» para a prestación do servizo de intérprete de língua de signos (anos
2019-2021). Expte.181042/301,
11.- Subvención nominativa a UNICEF - proxecto: “subministros e servizos
esenciais de nutrición para as nenas, nenos e mulleres máis vulnerables –
unicef siria 2019”. Expte. 181672/301.
EDUCACIÓN
12.- Dar conta da Resolución da concelleira delegada de Educación, das listas
definitivas de adxudicación de prazas e listas de agarda nas escolas infantís
municipais para o curso 2019/2020. Expte. 23656/332.
FESTAS
13.- Subvención nominativa mediante un convenio coa Agrupación de Centros
Deportivos e Culturais de Vigo para o desenvolvemento do programa “Vente
con Nós” 2019 Expte. 7909/335.
14.- Clasificación de ofertas para a contratación do servizo da produción técnica
local dos espectáculos e actividades do programa “Vigo en festas 2019” no
auditorio ao aire libre de Castrelos Expte. 7922/335.
IGUALDADE
15.- Proposta de resolución da convocatoria de subvencións a entidades sen ánimo
de lucro para a realización de programas e/ou actividades de promoción das
mulleres no ano 2019. Expte.9022/224
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INTERVENCIÓN XERAL
16.- Proposta de aprobación das contas xustificativas dos libramentos a xustificar
2019 (2º). Expte. 102723/140.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
17.- Dar conta dos contratos menores tramitados polo Servizo de Normalización
Lingüística no mes de maio de 2019. Expte. 2600/334.
PATRIMONIO
18.- Incoación do expediente administrativo de resolución da concesión otorgada o
Restaurante CAMALEÓN. Expte. 20244/240.
SERVIZO XESTIÓN TRIBUTARÍA
19.- Dar conta da Resolución do concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda
pola que se aproba o Padrón fiscal da Taxa de Lixo-Vivenda do ano 2019.
Expte. 60936/513.
XUVENTUDE
20.- Informe sobre o recurso especial en materia de contratación interposto por
“AVENTEIRA S.COOP. GALEGA XUVENIL” , contra o acordo de adxudicación
da contratación dos servizos de programación e execución dos campamentos
de verán 2019. Expte. 8752/336.
21.-

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 20 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,
Yolanda Aguiar Castro.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

