SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 829/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 11 DE XUÑO DE 2020.

1.-

2.-

3.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 1 de xuño, ordinaria do 5 de xuño e
extraordinaria e urxente do 5 de xuño de 2020.
ADMÓN. TRIBUTOS
Prórroga dos contratos de servizos de actualización e mantemento catastral,
integración coa plataforma municipal VCI+ e actualizacións de bases de datos
tributarias . Expte. 2684/500.
CONTRATACIÓN
Adxudicación da contratación dos servizos de actualización, soporte e
mantemento do servidor documental ALFRESCO (2020-2025). Expte.
9075/113.

4.-

Adxudicación da contratación dos servizos de actualización, soporte e
mantemento do software de virtualización VMWARE (2020-2025). Expte.
9101/113.

5.-

Corrección erros do contrato de emerxencia para o subministro de
ordenadores para o programa “Vigo a favor da igualdade social e dixital”.
Expte. 24383/332.

6.-

Adxudicación da contratación do patrocinio publicitario para o “Faro da escola
2020” organizado polo FARO DE VIGO S.A.U. Expte. 18020/101.

7.-

Proposta para declarar deserto o procedemento aberto para a contratación da
xestión do servizo municipal de atención domiciliaria á infancia -SADI. Expte.
9836/224.

8.-

Proposta para declarar a suspensión parcial do contrato servizo de limpeza
das areas deportivas municipais dependentes da Concellería de Deportes,
vestiarios, servizos hixiénicos e outros espazos das instalacións deportivas
Expte. 6476/241.

9.-

Dar conta resolución do recurso especial en materia de contratación
interposto pola empresa Atlantic Ponte 2000 SLU na contratación da xestión
do centro de usos múltiples Vigosónico da Concellería de Xuventude . Expte.
8922/336.

10.- Denegación da solicitude de declaración de imposibilidade parcial de
execución do contrato do servizo de Axuda no Fogar -SAF. Expte. 6482/241.
EMPREGO
11- Reintegro parcial da axuda concedida a Arenal Alobas SL ao abeiro das
Axudas á Contratación e Mellora do Emprego da Mocidade Viguesa 2019.
Expte. 17088/77.
12.- Proxecto de convenio coa Unión comarcal de CCOO de Vigo para colaborar
no desenvolvemento de accións de carácter soiolaboral de interese para a
cidadanía no marco de Fomento do Emprego. Expte. 17205/77.
13.- Selección de persoas candidatas a beneficiarias do programa “vigo emprega”
dentro da estratexia "Vigo Vertical" (Co-financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional -FEDER). Expte. 17209/77.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
14.- Dar conta dos contratos menores tramitados no Servizo de Normalización
Lingüística e autorizados pola concelleira-delegada de Normalización
Lingüística, nos meses de febreiro, marzo, abril e maio de 2020. Expte.
2750/334.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
15.- Proxecto de convenio coa Fundación Igual Arte para o fomento das
actividades da entidade, mediante o
financiamento dos gastos de
mantemento necesarios para o desenvolvemento das actividades. Expte.
9456/320.
16.- Proxecto de convenio con Saúde Mental Feafes Galicia para o fomento das
actividades da entidade, mediante o
financiamento dos gastos de
mantemento e de alugueiro do local social entre os meses de outubro de 2019
a setembro de 2020. Expte. 9541/320.
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RECURSOS HUMANOS
17.- Nomeamento interino, por acumulación de tarefas, de catro subalternos/as por
un período de seis meses para o servizo de Conserxería. Expt. 35139/220.
18.- .Nomeamento interino de unha auxiliar de Administración xeral para a unidade
de Atención Cidadá (Información). Expte. 35535/220.
19.- Nomeamento interino de catro auxiliares de Administración xeral por un
período de seis meses para a oficina de Asistencia Rexistro-Información.
Expte. 35704/220.
20.- Arquivo por desestimento do interesado en solicitude de aboamento de gastos
defensa xurídica do empregado con nº de persoal 78828. Expte. 35338/220.
21.- Proposta desestimatoria de aboamento de xuros de mora de gastos defensa
xurídica do empregado con nº de persoal 77549. Expte. 35482/220.
SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
22.- Subvención nominativa, mediante un convenio coa “Orquestra Vigo 430”, para
o financiamento do seu programa de concertos da temporada 2019-2020.
Expte. 3341/330.
23.- Subvención nominativa ao Teatro Ensalle SLL para o desenvolvemento da
programación da Sala Teatro Ensalle no periodo de novembro e decembro do
2019 con cargo ao orzamento 2020. Expte. 3342/330.
SERVIZOS XERAIS
24.- Proposta de aprobación do Proxecto de “construción de beirarrúas na Estrada
da Venda”. Expte. 4028/443.
25.- Proposta de aprobación do Proxecto de “construción de beirarrúas nas rúas
Caeiro e Figueiras-Cabral”. Expte. 4032/443.
26.- 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 Sala do Pleno o día 11 de xuño de 2020, 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

