SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 673/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 7 DE NOVEMBRO DE 2019.

1.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 29 de outubro e ordinaria e
extraordinaria e urxente do 31 de outubro de 2019.

2.-

ADMÓN. ELECTRÓNICA
Prórroga do contrato maior de servizos de “mantemento de aplicacións
externas: Xestión de Recursos Humanos e Nómina”. Expte. 8958/113.

3.-

ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de sentenzas e outras resolucións xudiciais que
resolven procedementos (relación nº 9/2019). Expte. 12426/111.

4.-

CONTRATACIÓN
Adxudicación da contratación das obras de humanización da rúa Ronda de
Don Bosco. Expte. 160/441.

5.-

Adxudicación da contratación do subministro de materiais de traballo e
ferramentas necesarias para o mantemento de zonas verdes e as súas
instalacións dependentes do departamento de Montes, Parques e Xardíns.
Expte. 11802/446.

6.-

Adxudicación da contratación do servizo de catalogación e proxecto piloto
para a dixitalización do arquivo municipal. Expte. 8629/113.

7.-

8.-

EDUCACIÓN
Bases, convocatoria e extracto das bolsas “Concello de Vigo” para estancias
lingüísticas no estranxeiro para alumnado da Escola Oficial de Idiomas de
Vigo (EOIV), ano 2020. Expte. 23807/332.
EMPREGO
Proposta de aceptación da subvención concedida pola Consellería de
Economía, Emprego e Industria - TR332A 2019/44: Programa Integrado de
Emprego do Concello de Vigo 2019-2020. Expte. 16843/77.

9.-

IGUALDADE
Cesión temporal da vivenda municipal identificada no Rexistro de Entidades
prestadoras de servizos sociais co número E-638-C-7. Expte. 9666/224.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
10.- Bases, convocatoria e extracto das "subvencións para organizar actos sociais
e encontros veciñais de fomento da Participación Cidadá mediante o
financiamento de gastos derivados dos servizos de montaxe e desmontaxe de
carpas, instalacións cubertas ou estruturas mobles similares" para o ano
2019. Expte. 8921/320.
11.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación Veciñal Cultural e
Deportiva "Monte da Mina" de Castrelos para axudar ao financiamento dos
gastos de mantemento da entidade necesarios para o desenvolvemento das
súas actividades e para a coordinación e xestión do viveiro de asociacións
nas súas intalacións. Expte. 8729/320.
12.- Proxecto de convenio de colaboración con Saúde Mental FEAFES Galicia
para o fomento das actividades da entidade, mediante o financiamento dos
gastos de mantemento e de aluguer do local social necesarios para o seu
desenvolvemento. Expte. 8697/320.
RECURSOS HUMANOS
13.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de tres subalternos/as 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 o servizo de
Conserxería. Expte. 34780/220.
SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
14.- Subvención nominativa mediante convenio coa "Asociación Cultural Vértixe
Sonora" para a organización do VII Festival Internacional de Creación Musical
Contemporánea 2019. Expte. 2901/330.
SERVIZOS XERAIS
15.- Proposta de aprobación do “Proxecto de reparación de danos na estrutura,
adaptación contra lumes e accesibilidade no edificio do Parque Central –
Lavadores. Expte. 4235/443.
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16.- Expediente de contratación do servizo de reparacións da flota de vehículos,
incluído o subministro dos repostos necesarios para as reparacións, do
Concello de Vigo (Lote 1 e lote 2). Expte. 13218/445.
URBANISMO
17.- Aprobación inicial de modificación orzamentaria nº 6/2019 (crédito
extraordinario) da Xerencia Municipal de Urbanismo. Expte. 11940/407.
18.- 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 7 de novembro 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

