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ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 17 DE OUTUBRO DE 2019.
1.- Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 10 de outubro de
2019.
ADMÓN. TRIBUTOS
2.- Dar conta da Resolución do 15/10/19 de renovación de representantes co
Concello de Vigo na Xunta Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria
de Galicia. Expte. 2624/500.
ASESORÍA XURÍDICA
3.- Dar conta da relación de sentenzas e outras resolucións xudiciais que
resolven procedementos (Relación nº 7/2019). Expte. 12363/111.
CONTRATACIÓN
4.- Dar conta da Resolución do TACGAL sobre recurso presentado contra a
adxudicación da contratación dos servizos de xestión dos traballos
técnicos derivados da programación de actividades e espectáculos do
Auditorio Municipal do Concello. Expte. 2319/330.
5.- Proposta de adxudicación da contratación das obras de do proxecto de
“Construción de beirarrúas na rúa Cantabria”. Expte. 233/441.
6-

EMPREGO
Expediente de contratación, por procedemento aberto suxeito a
regulación harmonizada, de servizos de formación do Programa “Vigo pola
Inserción Laboral”. Expte. 16574/77.

FESTAS
7.- Expediente de contratación da prestación do servizo contratación do
deseño e produción das cinco carrozas municipais para a Cabalgata de
Reis 2020. Expte. 8165/335.
8.- Subvención nominativa a favor da entidade “Ulisesproyect Eventos
Especiales S.L.U.” para o desenvolvemento do festival o Marisquiño
2019. Expte. 8125/335.
9.- Subvención nominativa a favor da “Comisión de Fiestas Nuestra Señora
de las Nieves” para o financiamento da “Festa da Sardiña 2019” na Guía.
Expte. 8060/335.

10.- Subvención nominativa á Cofradía do Santísimo Cristo dos Aflixidos de
Bouzas para a organización do I Acto Festival Poético Piro-Musical
“Cidade de Vigo-Vila de Bouzas” 2019. Expte. 8056/335.
11.- Proposta de aprobación das Bases de participación do concurso “Vente
cos Reis Magos” 2019-2020. Expte. 8171/335.
12.- Convocatorias de convenio de colaboración empresarial con empresas
privadas para actividades socioculturais e de interese xeral organizadas
polo Concello de Vigo (“Nadal 2019, Cabalgata de Reis 2020 e Entroido
2020”). Expte. 8156/335.
IGUALDADE
13.- Dar conta da renuncia presentada pola entidade Asociación de Mulleres
en Igualdade de Vigo, 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. 9146/224.
INTERVENCIÓN XERAL
14.- Expediente de contratación dos servizos de colaboración coa Intervención
Xeral Municipal para a realización das actuacións de control financeiro
posterior e auditoría no Concello de Vigo e organismos e entidades
dependentes previstas no Plan Anual de Auditorías e Control Financeiro
correspondente ao exercicio 2019. Expte. 102724/140.
15.- Dar conta das “Normas de peche do exercicio orzamentario 2019”. Expte.
125/143.
MONTES, PARQUES E XARDÍNS
16.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados no Servizo de
Montes, Parques e Xardíns nos meses de xullo, agosto e setembro.
Expte. 12545/446.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
17.- Outorgamento das subvencións para o fomento do asociacionismo e a
participación cidadá do ano 2019. Expte. 8627/320.
PATRIMONIO
18.- Proxecto de convenio entre coa Deputación Provincial de Pontevedra
para cesión do edificio municipal da rúa a Alta esquina coa rúa Chao e
extinción do dereito de uso sobre o edificio do num. 3 da rúa Oporto.
Expte. 20340/240.

Secretaría do Goberno Local
Expte. 661/1102

PATRIMONIO HISTÓRICO
19.- Modificación das bases do VI Programa Municipal para arrombar
Medianeiras. Expte. 9612/307.
POLICÍA LOCAL
20.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados pola Policía Local
correspondente ao terceiro trimestre do ano 2019 (xullo, agosto e
setembro). Expte. 66701/212.
RECURSOS HUMANOS
21.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha oficial
coidador/a, mantemento, vixilancia e control, 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 VIGOZOO. Expte. 34713/220.
22.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha subalterno/a
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 a EMAO.
Expte. 34722/220.
SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
23.- Proposta de aceptación de doazón das obras ofertadas por D. Marcelino
López Martínez-Morás, de diversos artistas. Expte. 6395/337.
24.- Proxecto de convenio de colaboración coa Deputación Provincial de
Pontevedra para o desenvolvemento da “Ópera Tosca de Puccini”
organizada pola Asociación de Amigos da Ópera. Expte. 2917/330.
SERVIZOS XERAIS
25.- Resolución do convenio de colaboración "Abrir Vigo ao mar", asinado
polo Concello de Vigo, a entón Xunta de Obras do Porto e Ría de Vigo e
o Consorcio da Zona Franca de Vigo, o 2 de novembro de 1992. Expte.
6106/440.
26.- Modificación do aparcadoiro subterráneo de uso mixto da rúa Policarpo
Sanz por mor da execución do Proxecto de soterramento do tráfico
rodado da Porta do Sol e humanización e transformación peonil da actual
rede viaria. Expte. 279/441.

VIAS E OBRAS
27.- Prórroga do contrato de subministro de formigóns e morteiros, áridos,
materiais de construción e materiais de ferretería para o taller de Vías e
Obras. Expte. 79256/250.
XUVENTUDE
28.- Proposta de aprobación da xustificación da subvención concedida pola
Consellería de Política Social para o desenvolvemento do proxecto
denominado “Biblioteca Vivente”. Expte. 8940/336.
ASUNTOS URXENTES
29.- Continuidade na prestación de servizos auxiliares necesarios para o
funcionamento dun aula de estudio sita no edificio Auditorio-Pazo de
Congresos. Expte. 18664/332.
30.-

Rogos e preguntas.

