SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 699/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 19 DE DECEMBRO DE 2019.

1.-

Acta da sesión ordinaria do 12 de decembro de 2019.

2.-

ADMÓN. ELECTRÓNICA
Proposta de regularización e modificado do contrato de "Servizo integral de
comunicacións do Concello de Vigo". Expte. 5896/113.

3.-

CONTRATACIÓN
Adxudicación da contratación do servizo para a actualización das aplicacións
informáticas para a xestión do imposto de actividades económicas (IAE) e do
imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana
(Plusvalía). Expte. 8816/113.

4.-

Adxudicación da contratación do servizo para desenvolvemento da
actualización do rexistro municipal do Concello de Vigo. Expte. 8862/113.

5.-

Adxudicación da contratación do servizo de mediación e asesoramento en
materia de seguros privados ao Concello de Vigo e aos seus organismos
autónomos. Expte. 6342/241.

6.-

Adxudicación da contratación do servizo do programa de educación familiar
da rede municipal de vivendas de protección a vítimas de violencia de
xénero. Expte. 9563/224.

7.-

DEPORTES
Proposta de aprobación de premios en metálico para o circuíto de carreiras
RUNRUNVIGO 2019”. Expte. 19215/333.

8.-

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Dar conta dos contratos menores tramitados no Servizo de Normalización
Lingüística no mes de novembro de 2019. Expte. 2683/334.

9.-

10.-

11.-

SECRETARÍA XERAL
Reintegro a concelleiro dos gastos de defensa letrada e de representación
que ten satisfeito en procedemento xudicial no Xulgado de Instrucción nº 5
de Vigo. Expte. 2193/1101.
SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
Modificación do acordo de resolución da convocatoria de “subvencións para
financiamento de actividades socioculturais realizadas por empresas e/ou
empresarios/as no Auditorio-Pazo de Congresos “Mar de Vigo”. Expte.
2972/330.
SERVIZOS XERAIS
Nomeamento interventor técnico da empresa concesionaria do servizo
público municipal de abastecemento de auga e saneamento de Vigo. Expte.
107/441.

12.-

Comunicación á concesionaria da inoperabilidade da prórroga tácita prevista
no prego de cláusulas administrativas da concesión administrativa do servizo
público municipal de abastecemento de auga e saneamento de Vigo. Expte.
107/441.

14.-

Proxecto de convenio coa Deputación Provincial de Pontevedra para a
execución do Proxecto de “Humanización da Rúa Ronda de Don Bosco”.
Expte. 412/441.

15.-

Proposta para a apertura do trámite de consulta pública previa para
tramitación e aprobación do Regulamento do Servicio Municipal de Auga da
Cidade de Vigo. Expte. 432/441.

16.-

Proposta de rexeitamento do requirimento realizado por parte da Autoridade
Portuaria de Vigo de cumprimento da entrega dos espazos comprendidos no
ámbito de actuación “Abrir Vigo ao Mar”. Expte. 6106/440.

17.-

TRANSPORTES
Revisión das tarifas de taxi da Cidade de Vigo para o ano 2020. Expte.
2808/449.
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18.-

URBANISMO
Aprobación da declaración de “Área de Rehabilitación Integral Xeral
descontinua Beiramar, Espiñeiro, Grupo FENOSA, a Salgueira, San Roque e
San Pablo de Vigo”. Expte. 2301/431.

19.-

XUVENTUDE
Revisión de prezos do contrato de Servizo de dinamización infantil. Expte.
8971/336.

20.-

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 19 de decembro 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

