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Secretaría do Goberno Local
Expte. 670/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 31 DE OUTUBRO DE 2019.
1.-

2.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 22 de outubro e ordinaria e
extraordinaria e urxente do 24 de outubro de 2019.
CONTRATACIÓN
Dar conta da resolución do TACGAL sobre recurso presentado contra a
exclusión dun licitador do procedemento aberto para a contratación da
prestación de servizos auxiliares na aula da UNED e no edificio do
Auditorio Pazo de Congreso. Expte. 23062/332.

3.-

Dar conta da resolución do TACGAL sobre recurso presentado contra a
adxudicación da contratación das obras de soterramento do tráfico
rodado da Porta do Sol e humanización e transformación peonil da
actual rede viaria e do servizo de mantemento das instalacións. Expte.
312/441.

4.-

Adxudicación da contratación da póliza de seguros para as coleccións
do patrimonio cultural adscritas á Concellería de Cultura. Expte.
2357/341.

5.-

Adxudicación da contratación do servizo de prevención alleo (SPA) para
a realización da avaliación inicial de riscos psicosociais do Servizo de
Festas e revisión da avaliación de riscos psicosociais no Servizo de
Bombeiros. Expte. 710/2202.

6.-

7.-

8.-

DEPORTES
Prórroga do contrato de subministro de medallas e trofeos para o
desenvolvemento das actuacións propias do Concello de Vigo na
promoción da práctica deportiva no ámbito do programa municipal
“Calendario de eventos deportivos”. Expte. 18969/333.
Expediente de contratación da contratación da póliza de seguro colectivo
de accidentes deportivos e lesións deportivas para o desenvolvemento
do Programa Municipal de Escolas Deportivas. Expte. 3152/611.
FESTAS
Resolución da convocatoria de subvencións para festas tradicionais e
patronais e desenvolvemento de actividades socioculturais-ano 2019.
Expte. 7861/335.
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9.-

Subvención nominativa a favor da Federación de Peñas Recreativas El
Olivo para a organización da Festa do Magosto 2019. Expte. 8177/335.

INTERVENCIÓN XERAL
10.- Proposta de aprobación das contas xustificativas dos libramentos a
xustificar 2019 (3º). Expte. 102725/140.
PATRIMONIO HISTÓRICO
11.- Adxudicación da contratación de servizos de control arqueolóxico do
proxecto de recuperación e posta en valor da muralla do Castro, así
como o estudo de paramento. Expte. 9515/307.
RECURSOS HUMANOS
12.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dúas auxiliares de
Admón. Xeral baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL
5/2015, do 30 de outubro (TREBEP), por un prazo máximo de seis
meses para a unidade de Atención Cidadá (Información). Expte.
34721/220.
13.- Reclamación sobre recoñecemento do dereito de carácter fixo e,
subsidiariamente, indefinido non fixo, da relación laboral da efectiva
municipal con NP 61105. Expte. 34753/220.
SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
14.- Doazón do material arqueolóxico ao Museo Municipal de “Quiñones de
León” provenientes das escavacións realizadas na Illa de Toralla. Expte.
6188/337.
15.- Subvención nominativa mediante convenio de colaboración coa
“Fundación Sondeseu” para o desenvolvemento do “Programa
Sondeseu” nos centros culturais de Vigo no exercicio 2019. Expte.
2903/330.
SECRETARÍA XERAL
16.- Proxecto de Plan Normativo anual 2020. Expte.1648/110.
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Secretaría do Goberno Local
Expte. 670/1102

SERVIZOS XERAIS
17.- Proposta para a aprobación do gasto en relación ao convenio coa
Sociedade “Supervisión y Control S.A.U”
a fin de regular o
procedemento de xestión e sistema de facturación das inspeccións
técnicas (ITV) dos vehículos da flota municipal. Expte. 13758/445.
18.- Prórroga do contrato de cobertura de seguro de riscos diversos da flota
de vehículos de motor titularidade do Concello de Vigo. Expte.
12550/445.
19.- Expediente de contratación das obras de “reparacións de filtracións no
teito da planta baixa da Área de Tributos e renovación de maquina de
climatización”. Expte. 275/441.
TURISMO
20.- Dar conta dos contratos menores tramitados polo Servizo de Turismo,
durante os meses de abril, maio, xuño, xullo, agosto e setembro do ano
2019. Expte. 7501/104.
21.- 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 31 de outubro de 2019, 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
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