SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 917/1102

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

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

APROBACIÓN ACTAS: acta da sesión ordinaria do 3 de decembro e
extraordinaria e urxente do 4 de decembro de 2020.
BENESTAR SOCIAL
Proposta estimatoria de recurso potestativo de reposición interposto contra
acordo da Xunta de Goberno Local en relación coas subvencións de BonoTaxi 2020. Expte. 202493/301.
Proposta de aceptación de renuncias a subvencións concedidas a entidades
sen ánimo de lucro para a realización de actividades da área dos Servizos
Sociais – ano 2020. Expte. 210605/301.
DEPORTES
Anulación do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Deputación Provincial de Pontevedra para o desenvolvemento dun proxecto
de promoción deportiva do pádel a través da organización do evento deportivo
“Vigo open 2020-World Padel Tour” na cidade de Vigo. Expte. 19441/333.
EDUCACIÓN
Dar conta de 83 renuncias e de 2 beneficiarios/as que non xustifican a bolsa
no prazo estipulado nas bases da convocatoria das bolsas “Concello de Vigo”
para estadías lingüísticas no estranxeiro para alumnado da Escola Oficial de
Idiomas de Vigo (EOIV)-ano 2020. Expte. 23807/332.
IGUALDADE
Cesión temporal da vivenda da Rede municipal de pisos de proteccións para
mulleres vítimas de violencia de xénero identificada no Rexisro de entidades
prestadoras de servizos sociais co número E-638-C-6. Expte. 10577/224.
INTERVENCIÓN XERAL
Prórroga do contrato de “Servizo de colaboración coa Intervención Xeral
municipal para a realización das actuacións de control financeiro posterior e
auditoría no Concello de Vigo e organismos e entidades dependentes” (lotes 2
e 3). Expte. 102796/140.

8.-

9.-

PATRIMONIO
Adscrición do inmoble sito na rúa Méndez Núñez nº 3 para o traslado as súas
dependencias do “Centro Municipal de Servizos Sociais (CMSS Princesa)”, e
suspensión temporal do dereito de uso do edificio municipal da Praza da
Princesa nº 7. Expte. 20552/240
POLICÍA LOCAL
Proposta de resolución do expediente disciplinario ao funcionario co NIP
294463. Expte. 71529/212.

RECURSOS HUMANOS
10.- Aboamento de gastos xudiciais do funcionario co NP
36034/220.

78828. Expte.:

11.- Prórroga durante o ano 2021 do “Acordo marco para a ampliación das
xornadas laborais para o servizo da Policía Local” (XGL 22/06/2017). Expte.
36710/220.
12.- Resolución de recurso de reposición interposto contra as bases da OEP 1718-19. Expte. 36651/220.
13.- Proposta de aprobación da Bolsa de Emprego de técnico/a Administración
Especial-Economista para nomeamentos como funcionarios/as interinos/as de
conformidade co artigo 10.1 do Real decreto lexislativo 5/2015 do 30 de
outubro, TREBEP. Expte. 36803/220.
SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
14.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo servizo de
Museos Municipais nos meses de xullo a agosto de 2020. Expte.2880/341.
SERVIZOS XERAIS
15.- Expediente de contratación, a través de procedemento aberto e tramitación
ordinaria, das obras de "Humanización da rúa García Barbón, entre a rúa
Rosalía de Castro e a rúa Isaac Peral". Expte. 664/441.
16.- Expediente de contratación, a través de procedemento aberto e tramitación
ordinaria, das obras de "reforma da instalación de iluminación pública no
parque de Castrelos". Expte. 631/441.
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17.- Expediente de contratación, a través de procedemento aberto e tramitación
ordinaria, das obras de "reparación de danos na estrutura, adaptación contra
incendios e accesibilidade no edificio do Parque Central – Lavadores". Expte.
639/441.
18.- Nulidade da resolución da directora de Augas de Galicia, de 26 de novembro
de 2020, de actualización dos organigramas e directorios de persoal das
Normas de Explotación e do Plan de Emerxencia da presa de Eiras, e
nomeamento do director de explotación e do plan de emerxencia. Expte.
728/441.
TURISMO
19.- Subvención á Federación de Empresarios de Hostelería da Provincia de
Pontevedra (FEPROHOS) para o control do grao de cumprimento das
medidas hixiénico sanitarias contra o COVID-19 na hostelería da cidade de
Vigo. Expte. 7783/104.
URBANISMO
20.- Dar conta do pase á vía de constrinximento de multas urbanísticas. Expte.
12951/407.
21.- Proposta de aprobación definitiva da ordenanza para a instalación de
ascensores e outros medios mecánicos de accesibilidade e mobilidade tanto
en fachadas como en interior de edificios construídos de uso residencial
colectivo e dotacional no termo municipal de Vigo. Expte 103457/421.
22.- 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 11 de decembro de 2020, ás 14,30 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

