Secretaría do Goberno Local
Expte. 665/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 24 DE OUTUBRO DE 2019.

1.2.-

3.-

Acta da sesión ordinaria do 17 de outubro de 2019.
ADMÓN. ELECTRÓNICA
Expediente de contratación dun sistema de xestión de rutas, puntos de
interese e exposicións interactivas, mediante o uso de beacons e a súa
integración coa app Vigo Municipal e a plataforma Smart City VCI+2.0.
Expte. 8886/113.
Expediente de contratación do servizo para a “Actualización dos
aplicativos de Xestión do IAE e Xestión da Plusvalía”. Expte. 8816/113.

4.-

ALCALDÍA
Proposta de designación de representantes municipais na “Red
Española de Ciudades por el Clima” Expte. 664/1102.

5.-

ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de sentenzas e outras resolucións xudiciais
que resolven procedementos (Relación nº 8/2019). Expte. 12383/111.

6.-

7.-

8.-

BENESTAR SOCIAL
Concesión subvención directa á “Asociación Solidaridade Galega co
Pobo Saharaui” para a organización da “Conferencia Internacional de
Cidades Solidarias co Pobo Saharaui”. Expte. 193070/301.
Proxecto de convenio de colaboración coa “Fundación da Santa Cruz”
para o sostemento do seu Albergue en Teis e a execución dun programa
de reparto de alimentos básicos a familias do barrio en situación de
necesidade. Expte. 186815/301.
CONTRATACIÓN
Recurso de reposición interposto por Dª. Pilar Pérez-Lafuente Varela, en
nome de WELGOOD TRANVÍAS, UTE 18/1982, no procedemento
aberto para a contratación da concesión de servizo dos aparcadoiros
situados na rúa Jenaro de la Fuente e Avenida de Castelao. Expte. 1789/
449.

9.-

Proposta sobre a autorización de hipoteca, cancelación de anotacións
preventivas e suspensión da formalización do contrato de concesión de
servizo dos aparcadoiros situados na rúa Jenaro de la Fuente e Avenida
de Castelao. Expte. 1789/ 449.

DEPORTES
10.- Subvención a favor do Club Marítimo de Vigo polo desenvolvemento do
“Trofeo Concello de Vigo de Piragüismo e Vela 2019”. Expte. 18950/333.
11.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados pola Concellería
de Deportes nos meses de xullo, agosto e setembro de 2019. Expte.
18979/333.
12.- Resolución da convocatoria específica para o desenvolvemento do
Proxecto de subvencións orientadas a potenciar programas de
participación de deportistas na cidade de Vigo en competicións oficiais
de alto nivel na tempada deportiva 2018/2019. Expte. 18228/333.
IGUALDADE
13.- Dar conta da renuncia presentada pola entidade Asociación Veciñal
Camiño Vello de Coia 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. 9161/224.
14.- Expediente de contratación da xestión do Programa de educación
familiar e social coas persoas usuarias da Rede Municipal de Vivendas
de protección para vítimas de violencia de xénero. Expte. 9563/224.
MEDIOAMBIENTE
15.- Prórroga do Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Mancomunidade de Montes de Vigo para o desenvolvemento de
actividades en materia medioambiental”. Expte. 11894/306
PATRIMONIO HISTÓRICO
16.- Prórroga do contrato de servizos de mantemento e conservación das
zonas de interese patrimonial do Concello de Vigo. Expte. 7889/307.
RECURSOS HUMANOS
17.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas
auxiliares de Admón. Xeral 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 Dirección de Ingresos. Expte. 34719/220.
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18.- Proposta de nomeamento como funcionarios de carreira con cargo ás
prazas de bombeiro do Servizo de Extinción de Incendios pola quenda
libre correspondentes á OEP 2014-2015-2016. Expte. 34862/220.
19.- Interposición de recurso de reposición contra acordo da Xunta de
Goberno Local de data 14/03/2019, sobre gastos xudiciais. Expte.
34011/220.
20.- Interposición de recurso de reposición contra acordo da Xunta de
Goberno Local de data 14/03/2019, sobre gastos xudiciais. Expte.
34012/220.
SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
21.- Expediente de contratación dos servizos bibliotecarios complementarios
para o funcionamento da biblioteca municipal “Xosé Neira Vilas”. Expte.
15967/331.
22.- Subvención nominativa, mediante un convenio, coa “Asociación Premios
da Crítica Galicia”, para o desenvolvemento da XLII edición dos
“Premios da Crítica-Galicia”. Expte. 2904/330.
23.- 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 24 de outubro de 2019, ás 13,00 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

