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SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 462/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 8 DE OUTUBRO DE 2018.
1.-

2.-

3.-

4.-

Actas das sesións ordinaria e extraordinaria e urxente do 25 de outubro e
extraordinaria e urxente do 30 de outubro de 2018.
ADMÓN. ELECTRÓNICA
Expediente de contratación do servizo para a actualización do portafirmas
corporativo do Concello de Vigo. Expte. 8622/113.
ALCALDÍA
Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación Telefónica para
executar o Programa Conecta Emprego, a traves do curso “Desarrollo web
con JAVA”. Expte. 15579/101.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación do subministro de material e
aluguer de maquinaria para as obras a realizar nos colexios de educación
infantil e primaria polo persoal beneficiario do programa Vigo Emprega (lote
7). Expte. 21790/332.

5.-

Clasificación de ofertas para a contratación do subministro e servizo de
maquinaria na súa modalidade de arrendamento sen opción a compra para o
taller de Vías e Obras. Expte. 82229/250.

6.-

Proposta de adxudicación da contratación das obras de reforzo de firmes en
vías municipais 2017. Fase I. Lote 1 Vigo Leste e lote 2 Vigo Sur. Expte.
68/441.

7.-

Proposta de autorización do inicio do expediente de modificación do contrato
de conservación e reposición de parques infantís, áreas biosaudables, áreas
deportivas e mobiliario urbano do Concello de Vigo. Expte. 9688/446..

8.-

Programa para a implantación dos cambios derivados da administración
electrónica e do uso das novas plataformas de licitación e intermediación no
servizo de Contratación. Expte. 6238/241.

9.-

Desestimación do recurso de Alzada interposto no procedemento aberto
simplificado para a contratación do subministro de pensos e demais forraxes
para a Fauna de Vigozoo. Expte. 9233/612.
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DEPORTES
10.- Subvención nominativa mediante convenio coa Entidade Club Atletismo
Femenino Celta en base ó desenvolvemento do proxecto xeral de actividade
da entidade considerada de élite na tempada deportiva 2017/2018. Expte.
17646/333.
11.- Subvención nominativa mediante convenio coa entidade Real Club Celta de
Atletismo en base ó desenvolvemento do proxecto xeral de actividade da
entidade considerada de élite na tempada deportiva 2017/2018. Expte.
17645/333.
EMPREGO
12.- Outorgamento das subvencións para o fomento do emprego mediante
proxectos relacionados coa investigación, a innovación e o emprego. Expte.
15635/77.
FESTAS
13.- Programa para o asesoramento e asistencia ás asociacións sen ánimo de
lucro na súa transición e integración na Administración Electrónica. Expte.
7651/335.
INTERVENCIÓN
14.- Proposta de aprobación das contas xustificativas dos libramentos de fondos
a xustificar ano 2018 (4ª). Expte. 102681/140.
15.- Dar conta das “Normas de peche do exercicio orzamentario”. Expte. 58/142.
IGUALDADE
16.- Proposta de prórroga excepcional na cesión de vivenda municipal de
protección para mulleres vítimas de violencia de xénero identificada co
código nº E-638-C-6. Expte. 7977/224.
PATRIMONIO
17.- Renuncia de Dª. Mª del Pilar Veloso Veleiro á concesión administrativa para
instalación dun quiosco na terraza do Centro Comercial Camelias.
Expte.20142/240.
18.- Proposta de rectificación da distribución de anualidades do contrato de
seguro de responsabilidade civil e patrimonial do Concello de Vigo e os seus
organismos autónomos. Expte. 386/242.
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SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 462/1102

SECRETARÍA XERAL
19.- Reintegro ao concelleiro D. Angel Rivas González de gastos pofesionais
(asistencia letrada e representación) con ocasión das dilixencias 1615/2016
seguidas ante o Xulgado de Instrucción n.º 4 de Vigo. Expte. 1882/1101.
20.- Reintegro ao concelleiro D. Angel Rivas González de gastos pofesionais
(asistencia letrada e representación) con ocasión das dilixencias 3890/2013
seguidas ante o Xulgado de Instrucción n.º 7 de Vigo. Expte. 1883/1101.
21.- Reintegro ao concelleiro D. David Regades Fernández do reintegro de
gastos profesionais (asistencia letrada e representación) con ocasión das
dilixencias 3890/2013 seguidas ante o Xulgado de Instrucción n.º 7 de Vigo.
Expte. 1887/1101.
SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
22.- Subvención nominativa mediante convenio con SINSALAUDIO S.L para o
desenvolvemento do Festival SINSAL Outono 16 – Exercizo 2018. Expte.
2183/330.
SERVIZOS XERAIS
23.- Proposta de modificación da distribución das anualidades para a financiación
da adxudicación do expte. “Proxecto básico e de execución do Pavillón
Polideportivo cuberto e instalación complementaria para a completa
urbanización das parcelas nº 28 e 29 do plan parcial S.U.P.P. 1 Quirós”.
Expte. 64/441.
URBANISMO
24.- Desestimación do recurso de reposición interposto contra o acordo da Xunta
de Goberno local do 31/05/2018 sobre modificación do Proxecto do
compensación do Plan Parcial Quirós. Expte 4394/401.
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 súa Sala o día 8 de novembro de 2018, 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.
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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 PSdG-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,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez
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