SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 633/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 9 DE AGOSTO DE 2019.

1.-

2.-

3.-

Actas da sesión extraordinaria e urxente do 29 de xullo de 2019 e
sesión ordinaria do 1 de agosto de 2019.
ALCALDÍA
Proposta de Alcaldía de designación de representantes na
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo (MAIV). Expte.
607/1102.
CONTRATACIÓN
Proposta de declaración de deserto do procedemento aberto do
Servizo de apoio ao centro municipal de drogodependencias CEDRO.
Expte. 2705/315.

4.-

Modificación do contrato do servizo de acondicionamento,
mantemento, e arranxo das infraestruturas viarias do Concello de Vigo.
Expte 6351/241.

5.-

Resolución do contrato de servizos de atención e control do público en
VigoZoo. Expte 6306/241.

6.-

Proposta de exclusión de licitador no procedemento de contratación do
servizo de mantemento integral dos ascensores dos colexios públicos,
escolas infantís e edificios dependentes do Servizo de Educación do
Concello de Vigo. Expediente 22985/332.

7.-

8.-

9.-

AREA DE CULTURA
Subvención nominativa, mediante convenio coa Agrupación de Centros
Deportivos e Culturais, para o desenvolvemento do programa “Festa da
cultura 2019”. Expte. 2746/330.
Subvención nominativa á asociación cultural Orquestra Vigo 430 para o
desenvolvemento da tempada musical 2018-2019. Expte. 2777/330.
IGUALDADE
Dar conta á Xunta de Goberno Local dos expedientes de contratación
tramitados polo réxime de contrato menor no Servizo de Igualdade,
xullo 2019. Expte. 9447/224.

10.-

Dar conta de renuncia da Fundación Luis Tilve, á subvención
concedida ao abeiro do Programa específico de subvencións para a
realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres
do ano 2019. Expte. 9109/224.

11.-

Dar conta de renuncia da “Asociación de Personas Sordas de Vigo”, á
subvención concedida ao abeiro do Programa específico de
subvencións para a realización de programas e/ou actividades de
promoción das mulleres do ano 2019. Expte. 9137/224.

12.-

Dar conta de renuncia do “Club de Oratoria y Debate Escolar”, CODE,
á subvención concedida ao abeiro do Programa específico de
subvencións para a realización de programas e/ou actividades de
promoción das mulleres do ano 2019. Expte. 9133/224.

13.-

MEDIO AMBIENTE E VIDA SAUDABLE
Proposta de aprobación do Proxecto de actividades de sensibilización
medioambiental “Percorridos Medioambientais de Outono” dentro do
programa “Camiño a Camiño” 2019. Expte. 14330/306.
RECURSOS HUMANOS

14.-

Proposta desestimatoria: vinculación de persoal da EMAO a prazas
vacantes do cadro de persoal. Expte: 34451/220.

15.-

Bases reitoras de axudas para fins culturais e deportivos 2019. Expte:
34437/220.

16.-

17.-

18.-

SERVIZOS XERAIS
Proposta de interposición de recurso contencioso-administrativo contra
resolucións da Consellería de Sanidade no expediente sancionador
2018320AM-PO. Expte. 27/441.
TRANSPORTES
Proposta trámite de consulta publica previa para a tramitación do
Regulamento do Servizo de Transporte urbano de viaxeiros en
autobús. Expte. 2667/449.
FÓRA DA ORDE DO DÍA
Concesión subvención nominativa a «FUNDACIÓN MUJERES POR
ÁFRICA» (proxecto: “ELA ESTUDA POR DOIS (CABO VERDE)”.
Expte. 182140/301.
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19.-

Rogos e preguntas.

