Secretaría do Goberno Local
Expte. 650/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 26 DE SETEMBRO DE 2019.

1.-

2.-

3.-

Acta da sesión ordinaria do 19 de setembro de 2019.
BENESTAR SOCIAL
Resolución da convocatoria de subvencións destinadas a proporcionar,
mediante a utilización de bono-taxi, un medio alternativo de transporte
adaptado a persoas afectadas por graves discapacidades na súa
mobilidade 2019. Expte. 183199/301.
CONTRATACIÓN
Adxudicación da contratación da renovación de instalacións nos campos
de fútbol de Monte da Mina, S. Andrés de Comesaña e Relfas-Sárdoma
(tres lotes). Expte. 219/441.

4.-

Adxudicación da contratación das obras do proxecto de soterramento do
tráfico rodado da Porta do Sol e humanización e transformación peonil da
actual rede viaria e o mantemento das instalacións. Expte. 312/441.

5.-

Adxudicación da contratación do servizo de control e atención ao público
nas instalacións de Vigozoo. Expte. 9769/612.

6.-

Proposta para declarar deserto o procedemento aberto para a
contratación do servizo do programa de educación familiar da rede
municipal de vivendas de protección a vítimas de violencia de xénero.
Expte. 9350/224.

7.-

Dar conta da resolución do TACGAL do recurso interposto por Limpiezas
Faro, S.L. contra acordo de adxudicación do servizo de limpeza de
dependencias municipais. Expte. 81/441.

8.-

DEPORTES
Resolución da convocatoria de subvencións a entidades deportivas pola
súa actividade na tempada 2018-2019. Expte. 18207/333.

9.-

IGUALDADE
Dar conta da renuncia presentada pola entidade Asociación de Mulleres
Empresarias de Galicia á subvención concedida ao abeiro do Programa
específico de subvencións da Concellería de Igualdade para a
realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres do
ano 2019”. Expte. 9129/224.

10.- Dar conta da renuncia presentada pola entidade Asociación Veciñal
Monte da Mina de Castrelos á subvención concedida ao abeiro do
Programa específico de subvencións da Concellería de Igualdade para a
realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres do
ano 2019”. Expte. 9145/224.
11.- Proxecto de de convenio de colaboración co Consorcio Galego de
Servizos de Igualdade e Benestar para o desenvolvemento da xestión do
Centro de Emerxencia para mulleres en situación de violencia de
xénero(2019-2023) Expte. 9423/224.
12.- Prórroga de cesión temporal da vivenda municipal identificada no
Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais co número E638-D-6. Expte. 9092/224.
MONTES, PARQUES E XARDÍNS
13.- Aprobación provisional do plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do Concello de Vigo. Expte. 104/105.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
14.- Proxecto de convenio coa Asociación de niños con hiperactividad y déficit
de atención “ANHIDA” para axudar ao financiamento dos gastos de
mantemento e aluguer do local social necesarios para o
desenvolvemento das actividades da entidade para ano 2019. Expte.
8728/320.
POLICÍA LOCAL
15.- Aboamento dos gastos de manutención a prol dos funcionarios
nomeados en prácticas de Policía Local correspondente ás ofertas de
emprego público 2010/2011 e 2015/2016. Expte. 65009/212.
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RECURSOS HUMANOS
16.- Proposta desestimatoria de recurso de reposición interposto contra
desestimación da reclamación de recoñecemento de dereito, presentado
polos empregados con NP 83192, 83187, 83189 e 83179, Mestres da
Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo, con nomeamento de
funcionarios interinos do Concello de Vigo. Expte. 34669/220.
17.- Proposta de inadmisión de recurso de reposición fronte aos acordos de
cese presentado polos empregados con NP 83192, 83187, 83189 e
83179, Mestres da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo, con
nomeamento de funcionarios interinos do Concello de Vigo. Expte.
34670/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
18.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Museos municipais no mes de agosto de 2019. Expte. 2577/341.
SERVIZOS XERAIS
19.- Autorización de gasto para continuidade do contrato da prestación dos
servizos de limpeza das instalacións da Casa Consistorial e outras
instalacións e dependencias municipais do Concello de Vigo (período
1/10/19-31/10/19). Expte. 1316/440.
20.- Proposta de aprobación do Proxecto e custos asociados aos mesmos
para a renovación da rede de abastecemento en Couto de San Honorato.
Expte. 5539/440.
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 26 de setembro 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 PSdeG-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

