SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 680/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 15 DE NOVEMBRO DE 2019.

1.-

2.-

3.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 7 de novembro e
extraordinaria e urxente do 11 de novembro de 2019.
ADMÓN. ELECTRÓNICA
Prórroga do contrato do mantemento de aplicacións propiedade de terceiros
(Contabilidade 2019). Expte. 8962/113.
ADMÓN. TRIBUTOS
Proxecto de convenio de colaboración coa “Xestora de Concertos para a
Contribución aos Servizos de Extinción de Incendios-AIE,” para a liquidación e
recadación da contribución especial para o establecemento, a mellora e
ampliación do servizo de extinción de incendios. Expte. 2606/500.

4.-

BENESTAR SOCIAL
Anulación parcial da reserva de crédito do “Programa contra desafiuzamentos
e de emerxencia social para o ano 2019”. Expte. 179223/301.

5.-

CONTRATACIÓN
Adxudicación da contratación dos servizos de atención ao público en
dependencias da rede de museos municipais. Expte. 2299/341.

6.-

Adxudicación da contratación das obras de “humanización da estrada
Provincial EP 2001-Calvario A Garrida. Tramo Igrexa de Beade A Garrida (PO
330), lugar de Porto”. Expte. 108/441.

7.-

Declarar desertos os lotes 1 e 4 do procedemento aberto para a contratación
do servizo de colaboración coa Intervención Xeral para a realización das
actuacións de control financeiro posterior e auditoría no Concello de Vigo e
organismos e entidades dependentes. Expte. 102724/140.

8.-

Dar conta da resolución do TACGAL pola que se desestima o recurso especial
presentado contra a adxudicación da contratación dos servizos auxiliares
necesarios para o funcionamento dun aula de estudio da UNED no edificio
Auditorio-Pazo Congresos. Expte. 23062/332.

9.-

EDUCACIÓN
Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Educación no terceiro trimestre do ano 2019. Expte. 18809/332.

EMPREGO
10.- Proxecto de convenio coa “Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia”
para o desenvolvemento da Feira Internacional das tecnoloxías do metal
(Mindtech-2019). Expte. 16711/77.
11.- Resolución da convocatoria de “Subvencións para o fomento do
emprendemento e a consolidación empresarial a través do traballo
colaborativo”. Expte. 16088/77.
12.- Proposta de cualificación como Proxecto de Interese Municipal (PEIM) do
proxecto presentado por Thor Spain para a creación dunha “Residencia para
persoas maiores”. Expte. 16310/77.
IGUALDADE
13.- Dar conta dos expedientes de contratación tramitados polo réxime de contrato
menor no Servizo de Igualdade, no mes de outubro do ano 2019. Expte.
9678/224.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
14.- Dar conta dos contratos menores tramitados polo Servizo de Normalización
Lingüística nos meses de setembro e outubro de 2019. Expte. 2656/334.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
15.- Proxecto de convenio de colaboración coa Unión Comarcal de Comisións
Obreiras (CC.OO.) de Vigo, para axudar ao financiamento das actividades da
entidade, así como, do mantemento, directamente relacionados necesarios
para o seu desenvolvemento. Expte. 8696/320.
SERVIZOS XERAIS
16.- Addenda modificativa do convenio entre o Ministerio para a Transición
Ecolóxica, a través da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, a Entidade
Pública Empresarial Augas de Galicia e o Concello de Vigo para o estudo de
alternativas para a mellora da garantía do abastecemento na zona sur da
provincia de Pontevedra. Expte. 182/441.
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17.- 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.
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 15 de novembro de 2019, ás 11,00 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

