SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 910/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 26 DE NOVEMBRO DE 2020.
1.-

2.-

3.-

4.-

5-

6.-

7.-

8.-

APROBACIÓN ACTAS: acta sesión extraordinaria e urxente do 17 de
novembro e ordinaria do 19 de novembro de 2020.
ADMÓN. ELECTRÓNICA
Expediente de contratación do mantemento do equipamento instalado no
CPD municipal. Expte. 9070/113.
ALCALDIA
Expediente de contratación da prestación do servizo de creación e difusión de
campañas e accións institucionais de publicidade e comunicación. Expte.
18174/101.
ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de Sentenzas e outras resolucións xudiciais que
resolven procedementos. Expte. 13258/111.
BENESTAR SOCIAL
Proposta desestimatoria de recurso potestativo de reposición presentado pola
«Asociación Galega de Fibrose Quística» contra o acordo da Xunta de Goberno Local de resolución da convocatoria de «subvencións a entidades e
asociacións de carácter social sen ánimo de lucro, para a realización de
actividades na área dos servizos sociais no ano 2020». Expte. 208911/301.
Addenda ao Convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servizos
de Igualdade e Benestar e o Concello de Vigo para o desenvolvemento do
Programa “Xantar na Casa”. Expte. 208822/301.
CONTRATACIÓN
Adxudicación da contratación do subministro e instalación dunha pista
acrobática -chan de execución de exercicios libres- de competición para
instalación deportiva dependente do Servizo de Deportes. Expte. 3212/611.
Adxudicación da contratación dos servizos de xestión parcial das escolas
infantís municipais “Santa Cristina-Lavadores” e Costeira-Saiáns” para o
primeiro ciclo de educación infantil. Expte. 24359/332.

9.-

Adxudicación da contratación dos servizos de apertura, control, manexo de
equipamento e peche de instalacións deportivas dependentes da Concellería
de Deportes. Expte. 3275/611.

10.- Adxudicación da contratación do servizo de mantemento dos sistemas de
selado de tempo (TSU) e de claves centralizadas(CKC) en HSM. Expte.
9149/113.
11.- Decisión de non adxudicar o contratos de servizos de xestión do centro de
usos múltiples Vigosónico. Expte. 8922/336.
12.- Proposta de aprobación do contrato de emerxencia de adaptación das
instalacións, prover dos medios materiais necesarios e realizar os traballos de
desinfección extraordinarios fronte á COVID-19 das áreas e elementos de
mobiliario das instalacións das piscinas municipais de Travesas, Lavadores,
Teis e Valadares, de uso público, do Concello de Vigo. Expte. 3944/611.
13.- Inicio da resolución de oficio do contrato dos servizos técnico docentes para o
desenvolvemento das actividades físico deportivas do programa ximnasia
para persoas maiores. Expte. 6558/241.

DEPORTES
14.- Concesión dunha subvención a favor da entidade Trasnos Béisbol Club en
base ó desenvolvemento do proxecto xeral de actividade da entidade
considerada de elite na tempada deportiva 2019/2020. Expte. 19580/333.
15.- Resolución da convocatoria de axudas para deportistas de alto nivel da
Cidade de Vigo. Expte. 19830/333.
EMPREGO
16.- Proposta de aprobación das bases reguladoras do proceso selectivo do
equipo directivo do obradoiro dual de emprego “Vigo Capacita VI”. Expte.
17849/77.
17.- Proposta de aprobación das bases reguladoras do proceso selectivo do
alumnado-traballador do obradoiro dual de emprego “Vigo Capacita VI”.
Expte. 17850/77.
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FESTAS
18.- Proposta de aprobación da convocatoria dos programas “Cabalgata de
Reis e Entroido 2021” das bases reguladoras e convocatoria de
“convenios de colaboración empresarial con entidades privadas para
actividades socioculturais e de interese xeral organizadas polo Concello
de Vigo". Expte. 8615/335.
PATRIMONIO
19.- Proposta de aprobación inicial do prego de cláusulas administrativas que
rexerá a concesión administrativa para a instalación dun centro de transformación soterrado prefabricado 2L 1p de 630kva na parcela municipal sita na
rúa Toural de Abaixo (Teis). Expte. 13898/446.

PATRIMONIO HISTÓRICO
20.- Execución de Sentenza n.º 270/2019 de subsanación de deficiencias en obra
pola empresa UNIKA PROYECTOS E OBRAS S.A. en relación coas obras de
mellora e reposición de espazos públicos no Casco Vello, no ámbito da Praza
da Princesa e Praza de Argüelles. Expte. 10064/307.
POLICÍA LOCAL
21.- Aboamento de axudas de custo de manutención e locomoción do funcionario
da Policía Local de Vigo co NP 79358, pola asistencia ao preceptivo curso
selectivo para o acceso á categoría de oficial na Academia Galega de
Seguridade Pública. Expte. 71785/212.
RECURSOS HUMANOS
22.- Aprobación do Programa de modernización interna e mellora na xestión da
Área de Recursos Humanos e Formación e nomeamento interino dun/dunha
técnico/a de administración xeral, un/unha técnico/a de xestión, e un/unha administrativo/a de Admón. Xeral. Expte. 36657/220.
23.- Proposta de nomeamento de funcionario de carreira con cargo á praza de
oficial da Policía Local. Expte. 36718/220.

SERVIZOS XERAIS
24.- Expediente de contratación do servizo de coordinación de seguridade e
saúde das obras do proxecto de “nova grada de Marcador do Estadio
Municipal de Balaídos”. Expte. 604/441.

25.- Dar conta da tramitación do expediente “Renovación da tubería de
abastecemento na avenida das Camelias entre Avda. Hispanidade e a Praza
do Bicentenario”- obras do Plan de Inversións de Aqualia. Expte. 6511/440.

XUVENTUDE
26.- Revisión de prezos do contrato do servizo de dinamización infantil. Expte.
9136/336.
27.- 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 de xeito presencial e por
videoconferencia o día 26 de novembro 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.
Esta convocatoria substitúe á efectuada anteriormente para a mesma data.
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

