ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 7 DE OUTUBRO DE 2021.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

APROBACIÓN ACTAS: acta da sesión ordinaria do 22 de setembro e
extraordinaria e urxente do 28 de setembro de 2021.
BENESTAR SOCIAL
Proposta de concesión subvención directa á «Asociación Malembe»
para o desenvolvemento do Proxecto: “Vigo por el Congo (Orfanato
Kimbondo) – Plan de acción frente a la Covid-19”. Expte. 219438/301.
Outorgamento de subvencións destinadas a proporcionar, mediante a
utilización de bono-taxi, un medio alternativo de transporte adaptado a
persoas afectadas por graves discapacidades na súa mobilidade 2021.
Expte. 212964/301.
CONTRATACIÓN
Declarar deserto o procedemento aberto para a contratación de
servizos de desenvolvemento dun modelo de presentación de
información baseado en sistemas GIS 3D así como a subministración
das correspondentes licenzas. Expte. 9308/113.
EDUCACIÓN
Proposta desestimatoria de recurso de reposición interposto por Colegio
Los Milagros S.L. contra o acordo da Xunta de Goberno Local de
revisión de prezos do contrato de servizo de xestión da Escola Infantil
Municipal Mestres Goldar-Castrelos. Expte. 16774/332.

6.-

ELECTROMECÁNICOS
Expediente de contratación do subministro de material eléctrico para as
instalacións de iluminación, fontes, túneles e de enerxía renovable do
Concello de Vigo. Expte. 51959/444.

7.-

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
Expediente de contratación do servizo de Retirada e xestión de residuos
vexetais. Expte. 49373/446.

8.-

Expediente de contratación do subministro de materiais de xardinería.
Expte. 49358/446.

9.-

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Proxecto de convenio coa “Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo
y Mancomunidad” para axudar ao financiamento dos gastos de aluguer
do seu local social necesario para o desenvolvemento das actividades
da entidade. Expte. 10085/320.

10.- Prórroga do contrato do Servizo de Información Cidadá a través do
teléfono 010. Expte. 3879/321.
RECADACIÓN EXECUTIVA
11.- Proposta de inicio de procedemento de recadación en vía de
constrinximento de liquidacións impagadas por consumos de auga - ano
2019. Expte. 111487/700.
RECURSOS HUMANOS
12.- Resolución de recurso de alzada interposto no proceso selectivo de
administrativo/a de Admón. Xeral, promoción interna OEP 14-15-16
(Fase 3). Expte. 37985/220.
SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
13.- Subvención nominativa, mediante un convenio coa “Asociación de
Corais Polifónicas de Vigo (ACOPOVI)” para o desenvolvemento do
programa “Vigo, un Mar de Corais”. Expte. 3996/330.
SERVIZOS XERAIS
14.- Expediente de contratación das tarefas de coordinación en materia de
seguridade e saúde derivadas da execución do servizo de mantemento,
acondicionamento e mellora das infraestruturas viarias do Concello de
Vigo. Expte. 839/441.
15.- Proposta de aprobación do proxecto de “Mellora da pavimentación e
seguridade da Estrada Clara Campoamor”. Expte. 4596/443.
16.- 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 7 de OUTUBRO de 2021, 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.
SGF/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Yolanda Aguiar Castro
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

