SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 855/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 6 DE AGOSTO DE 2020.

1.2.-

3.-

4.-

Aprobación actas: Acta da sesión ordinaria do 30 de xullo de 2020.
BENESTAR SOCIAL
Xustificación de subvención concedida pola Consellería de Sanidade para a
execución do «Proxecto de prevención de drogodependencias e conductas
adictivas no eido local do Concello de Vigo 2019-2022». Expte. 193436/301.
Modificación de prazo e autorización de gasto do contrato de subministro de
aluguer de furgonetas para programa de reparto de comida a domicilio do
Servizo de Benestar Social durante a situación de emerxencia COVID-19.
Expte. 197782/301.
CONTRATACIÓN
Resolución definitiva do contrato mixto de subministro e servizos dun sistema de xestión de emerxencias con equipo de xeolocalización para o servizo
de Bombeiros. Expte. 6497/241.

5.-

Adxudicación da xestión do servizo municipal de atención domiciliaria á infancia-SADI. Expte. 10126/224.

6.-

Adxudicación da contratación das obras do sexto programa para arrombar
medianeiras e outros elementos verticais con incidenciana vía pública. Expte. 9721/307.

7.-

Corrección de erros no prego de cláusulas administrativas que rexerá a contratación do subministro de presas e demais alimentación para a fauna en
Vigozoo. Expte. 10368/612.

8.-

Recoñecemento de abono a conta da indemnización polos danos e perdas
causados pola suspensión da execución do contrato de xestión na Escola
Infantíl municipal de Atalaia-Teis, como consecuencia do coronavirus
COVID-19. Expte. 6463/241.

9.-

DIRECCIÓN DE INGRESOS
Interposición de recurso de alzada contra acordo do Tribunal EconómicoAdministrativo Rexional de Galicia do 28/02/2020 (recaído en expediente
54/00450/2018) estimatorio de reclamación económico-administrativa en
materia catastral. Expte. 2716/500.

EDUCACIÓN
10.- Dar conta das Resolucións do concelleiro delegado de Educación, das listas
definitivas de adxudicación de prazas e listas de agarda nas escolas infantís
municipais para o curso 2020/2021. Expte. 24176/332.
MONTES, PARQUES E XARDÍNS
11.- Dar conta dos contratos menores tramitados no Servizo de Montes, Parques
e Xardíns, nos meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2020. Expte.
48409/446.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
12.- Solicitude de subvención á Secretaría Xeral de Política Lingüística para o
mantemento do Servizo de Normalización Lingüística. Expte. 2772/334.
13.- Dar conta dos contratos menores tramitados no Servizo de Normalización
Lingüística nos meses de xuño e xullo de 2020. Expte. 2773/334.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
14.- Proxecto de convenio coa “Asociación de niños con hiperactividad y déficit de
atención “ANHIDA” para axudar ao financiamento dos gastos de mantemento
e aluguer do local social necesarios para o desenvolvemento das actividades
da entidade para ano 2020. Expte. 9586/320.
15.- Proxecto de convenio coa “Asociación de Mariñeiros Artesanais e Deportivos
de San Miguel de Bouzas” para a difusion da cultura mariñeira. Expte.
9474/320.
16.- Proxecto de convenio coa “Federación de Peñas Recreativas El Olivo” para
coadxuvar á financiación da organización, para o fomento das actividades da
entidade. Expte. 9468/320.
17.- Proxecto de convenio coa “Asociación de Personas Sordas de Vigo” para
axudar ao financiamento dos gastos derivados da contratación dun intérprete
de lingua de signos. Expte. 9457/320.
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SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
18.- Proxecto de convenio de colaboración coa Axencia Galega das Industrias
Culturais (AGADIC) para a programación de artes escénicas do Auditorio
Municipal no segundo semestre do ano 2020. Expte. 3406/330.
SERVIZOS XERAIS
19.- Proposta de aprobación do proxecto de “Construción de beirarrúas na rúa
Penís de Abaixo”. Expte. 4034/443.
20.- Proposta de aprobación do proxecto de “Construción de beirarrúas na
Estrada da Balsa-Matamá”. Expte. 4034/443.
21.- Proposta de aprobación do proxecto de “Humanización da rúa Hispanidade,
entre a rúa Zamora e a rúa Pintor Colmeiro”. Expte. 4688/443.
TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
22.- Contrato ó abeiro da disposición adicional novena da Lei 9/2017, de
Contratos do Sector Público para o suministro de Bases Xurídicas e acceso a
publicacións do grupo Editorial Aranzadi, S.A.U. para o período marzo de
2020-febreiro 2021. Expte. 5070/550.
TURISMO
23.- Dar conta da relación de contratos menores realizados polo Servizo de
Turismo entre os meses de abril e xuño de 2020. Expte. 7711/104.
URBANISMO
24.- Proposta de aprobación do Proxecto de construción de beirarrúa con carril
bici na marxe dereita da Avda. Europa (Vigo). Expte. 4157/443.
25.-

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 6 de agosto 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

