SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 524/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 7 DE FEBREIRO DE 2019.
1.-

2.-

Actas da sesión ordinaria do 28 de xaneiro, e ordinaria e extraordinaria e
urxente do 31 de xaneiro de 2019.
DEPORTES
Expediente de contratación do subministro de medallas para o
desenvolvemento complementario das actuacións propias do Concello de
Vigo na promoción da práctica deportiva no ámbito do programa municipal
“Calendario de Eventos Deportivos”. Expte. 17579/333.

3.-

Expediente de contratación do seguro colectivo de accidentes deportivos e
lesións deportivas para o desenvolvemento do “Programa Municipal de Escolas
Deportivas Competicións Internas e Actividades Complementarias”. Expte.
2495/611.

4.-

Proposta para a aprobación do Pograma municipal circuíto de carreiras
populares “RUNRUNVIGO 2019” e dotación de premios en metálico para os
participantes. Expte. 18138/333.

5.-

6.-

EDUCACIÓN
Adxudicación e denegación das bolsas "Concello de Vigo" de estancias
lingüísticas no estranxeiro para alumnado da Escola Oficial de Idiomas de
Vigo (EOIV) correspondente ao ano 2019. Expte. 22697/332.
EMPREGO
Renuncia da “Axuda á contratación e mellora do emprego da mocidade
viguesa 2018” outorgada a Tu Repartidor, S.L. (Expte.15484/77) e a
Informática Travesía, S.L. (Expte.15545/77). Expte. 15058/77.

7.-

Reintegro total da “Axuda á contratación e mellora do emprego da mocidade
viguesa 2018” concedida á Raquel Gargamala Rodríguez. Expte. 16071/77.

8.-

Proposta de actualización das táboas de retribucións de técnicos e xestores
do "Acordo marco de regulación das condicións sociolaborais das
contratacións realizadas no marco do Plan municipal de emprego 20042007". Expte. 16151/77.

9.-

RECURSOS HUMANOS
Aboamento das dietas do órgano de selección de capataz de deportes OEP
2014/2015/2016. Expte. 33315/220.

10.- Proposta desestimatoria de recursos de reposición interpostos contra acordo
da XGL de 23/11/18 que aproba OEP 2018 (provisión de tres prazas de
bombeiro polo sistema de promoción interna). Expte. 33207/220.
SERVIZOS XERAIS
11.- Dar conta da tramitación do “Proxecto mellora da rede de abastecemento na
Avda. Ramón Nieto marxe impar dende o n.º 245 á Rúa Subride (Plan de
Inversións de Aqualia.). Expte. 5035/440.

12.- Expediente de contratación do subministro e instalación de asentos para a
Grada de Río Baixo no Estadio municipal de Balaídos. Expte. 23/441.
13.- Expediente de contratación das obras do proxecto de “Recuperación de zona
verde situada sobre o falso túnel da AP-9 na parroquia de Candeán”. Expte.
153/441.
14.- Expediente de contratación do servizo de mantemento integral dos elementos
mecánicos intemperie do Concello de Vigo. Expte. 29/441.
XUVENTUDE
15.- Prórroga do contrato de xestión do Centro de Usos Múltiples da Concellería de
Xuventude (expte. 3927-336). Expte. 8764/336.
ASUNTOS URXENTES
16.- Proposta para a participación do Concello de Vigo na convocatoria da
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desenvolvemento e
Innovación para a concesión da distinción “Cidade da Ciencia e a Innovación”
correspondente ao ano 2018. Expte. 8740/113.
17.- Rogos e preguntas.

