Secretaría do Goberno Local
Expte. 603/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 27 DE XUÑO DE 2019(603).

1.-

2.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 20 de xuño de
2019.
ADMÓN. TRIBUTOS
Dar conta da Resolución do concelleiro-delegado de Orzamentos e
Facenda pola que se aproba o Padrón Fiscal de Exaccións Unificadas
de Industriais (lixo comercial e vados) do exercicio 2019. Expte.
51675/516.

3.-

BENESTAR SOCIAL
Subvención nominativa a “Aulas Abiertas Comedores Escolares” para o
desenvolvemento do proxecto “Comedores escolares y acceso a la
educación para niños en situación de extrema pobreza en Cajamarca
(Perú)”. Expte. 182084/301.

4.-

Proxecto de convenio de colaboración coa «Asociación Española contra
o Cancro – Xunta Local de Vigo (AECC)» para a execución dun
programa de atención psicosocial ó doente oncolóxico e ós seus
familiares – anos 2019-2021. Expte. 181437/301.

5.-

Proxecto de convenio de colaboración coa «Fundación Menela» para o
desenvolvemento dun programa de respiro familiar dirixido a familias e
coidadores habituais de persoas afectadas por algunha discapacidade
– anos 2019-2021. Expte. 181521/301.

6.-

Expediente de contratación do servizo sanitario asistencial de apoio á
UAD CEDRO do Concello de Vigo. Expte. 2705/315.

7.-

8.-

CONTRATACIÓN
Proposta de adxudicación da contratación do subministro e instalación
dun novo sistema de depuración de auga para as piscinas das zonas
verdes de Samil. Expte. 11813/446.
Declarar deserto o procedemento aberto simplificado de tramitación
abreviada para a contratación de subministros de material de xardinería.
Expte. 11832/446.

9.-

Resolución de recurso de reposición presentado por CLECE, S.A. no
expediente de contratación do servizo de xestión parcial das escolas
infantiles de Tomás Alonso e Bouzas. Expte. 21847/332.

10.-

EMPREGO
Corrección erros no acordo da XGL do 23/05/19 para solicitar o Obradoiro
de Emprego “FORMAWEB III. Expte. 16475/77.

11.-

RECURSOS HUMANOS
Rectificación de erros na Oferta de emprego público 2017. Expte.
29567/220.

12.-

13.-

13.-

14.-

15.-

Proposta de aprobación da convocatoria de axudas socio-sanitarias do
fondo de Acción Social 2019 (FAS). Expte. 34186/220.
SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Dar conta da Resolución de Alcaldía do 18/06/19, de estrutura órganos de
goberno e delegación de competencias. Expte. 598/1102.
SERVIZO EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Expediente de contratación do subministro de dúas motos acuáticas con
remolques de transporte, seis padiolas ou plataformas e material auxiliar
para o Servizo de Bombeiros. Expte. 5697/213.
XUVENTUDE
Proposta de aboamento das cantidades pendentes de ingresar
correspondentes ao 20% restante do convenio subscrito entre o Concello
de Vigo e o INJUVE, no marco do programa ERASMUS+ da Comisión
Europea. Expte. 5016/336.
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 26 de xuño de 2019, ás
10,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois
en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Secretaría do Goberno Local
Expte. 603/1102

Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular
da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e aos
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

