Secretaría do Goberno Local
Expte. 610/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 4 DE XULLO DE 2019.
1.-

2.-

Actas das sesións extraordinarias e urxentes do 24 e 25 de xuño do
2019.
BENESTAR SOCIAL
Subvención directa á «World Food Programme»- WFP («Programa
Mundial de Alimentos»-PMA) para o financiamento do proxecto de
asistencia alimentaria en apoio da inseguridade alimentaria das
poboacións da Franxa de Gaza. Expte. 182052/301

3.-

Subvención nominativa á Acnur (Comité español do Alto Comisionado
das Nacións Unidas para os Refuxiados), para o financiamento do
Proxecto de asistencia de emerxencia para poboación desprazada no
norte de Nixeria. Expte. 185782/301.

4.-

Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación Galega San
Francisco (AGASFRA), para a execución do proxecto: «Xornadas de
convivencia entre as persoas con discapacidade intelectual e as súas
familias e obradoiros de estimulación e lecer promovidos polo Concello
de Vigo” 2019-2021. Expte. 184429/301.

5.-

Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación Provincial Banco
de Alimentos cara a atención das necesidades básicas dos centros
específicos para persoas en estado de necesidade. Expte. 181139/301.

6.-

Proxecto de convenio de colaboración coa entidade «Médicos do
Mundo», para o desenvolvemento dun programa de intervención
sociosanitaria destinado a persoas drogodependentes en situación de
exclusión social en Vigo. 2019-2021. Expte. 2725/315.

7.-

8.-

CONTRATACIÓN
Proposta de composición da Mesa de Contratación Permanente do
Concello de Vigo. Expte 5266/241
Dar conta da resolución nº 155/2019 do Tribunal Administrativo de
Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Expte.
8752/336.

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.15.-

16.-

17.-

Dar conta da Resolución nº 152/2019 do Tribunal Administrativo de
Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Expte.
2299/341
EDUCACIÓN
Revisión de prezos do contrato dos servizos de limpeza dos colexios
públicos e escolas municipais. Expediente 3815/440.
EMPREGO
Aceptación da subvención para o programa de iniciativas locais
destinadas á mocidade “VIGO ROBOTICS” (PROCEDEMENTO
BS305E). Expte. 16536/77
Proxecto de convenio coa “Cooperativa de Armadores de Pesca del
puerto de Vigo” (ARVI) para a realización do Festival ARVI do Peixe,
Vigo Seafest. Expte.16375/77.
FESTAS
Bases reguladoras e convocatoria de convenios de colaboración
empresarial con empresas privadas para actividades socioculturais e de
interese xeral organizadas polo Concello de Vigo. Expte. 8046/335.
IGUALDADE
Dar conta á Xunta de Goberno Local dos expedientes de contratación
tramitados no servizo de Igualdade no mes de maio. Expte. 9366/224.
Proposta de resolución da convocatoria de Subvencións a entidades
deportivas de Vigo para a promoción do deporte feminino na tempada
2018/2019. Expte. 9034/224.
MONTES, PARQUES E XARDÍNS
Expediente de Contratación do subministro de materiais de traballo e
ferramentas necesarias para o mantemento das zonas verdes e as
súas instalacións dependentes do departamento de Montes, Parques e
Xardíns. Expte. 11802/446.
RECURSOS HUMANOS
Reclamación sobre recoñecemento de dereito ao pago de
indemnización polos gastos ocasionados no exercicio das súas
funcións do funcionario con núm. de persoal 22869. Expte. 33837/220.
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18.-

Recurso de reposición contra o acordo da Xunta de Goberno Local de 9
de mayo de 2019, interposto polas funcionarias interinas con números
de persoal 83692 e 81001, respectivamente. Expte. 34258/220.

19.-

Proposta de nomeamento como funcionarios de carreira de catro
policías locais pola quenda de mobilidade horizontal, con cargo ás
prazas vacantes da mesma denominación, da OEP 2014/2015/2016.
Expte 34199/220.

20.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de tres auxiliares de
administración xeral para os servizos de Montes, Parques e Xardíns,
Comercio e Participación Cidadá, e tres operarios/as peóns para o
servizo de Montes, Parques e Xardíns, baixo a modalidade prevista no
art. 10.1.d) do RDL 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o
TREBEP, por un prazo máximo de seis meses. Expte. 34146/220.

21.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas
auxiliares de administración xeral, baixo a modalidade prevista no art.
10.1.d) do RDL 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o
TREBEP, por un prazo máximo de seis meses para Dirección de
Ingresos (unidade 513, negociado imposto Plusvalía). Expte.
34147/220.

22.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de tres oficiais
sepultureiros/as, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL
5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o TREBEP, por un prazo
máximo de seis meses para o servizo de Cemiterios. Expte. 34157/220.

23.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de tres auxiliares de
administración xeral, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL
5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o TREBEP, por un prazo
máximo de seis meses para o Rexistro Xeral. Expte. 34191/220.

24.-

Proposta de creación dunha bolsa de emprego que permita
nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 do RDL 5/2015, polo que
se aproba o TRLEBEP como Conservador. Expte. 34321/220.

25.-

SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Dar conta da Resolución de Alcaldía do 26/06/19, de delegación de
competencias (2019-2023) nos concelleiros e concelleiras delegados e
delegadas de área. Expte. 598/11012.

26.-

27.-

Ampliación da delegación de competencias da Xunta de Goberno Local
nos concelleiros-delegados de área e nos demais delegados de
competencias. Expte. 601/1102.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
Proxecto de convenio de colaboración coa Agrupación Fotográfica
Gallega, Para o desenvolvemento do programa “Maratón Fotográfico
2019”. Expte. 2752/330.

28.-

Subvención nominativa á Asociación Música Clásica, para o
financiamento do “III Concurso de Piano “Cidade de Vigo””. Expte.
2714/330.

29.-

Dar conta dos expedientes de gasto menor tramitados polo servizo da
Área de Cultura, no mes de maio de 2019. Expte. 2792/330.

30.-

Dar conta dos expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de
Museos Municipais e o Museo Quiñones de León no mes de maio 2019.
Expte.2482/341.

FÓRA DA ORDE DO DÍA
31.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de tres oficiais
coidadores/as, mantemento, vixilancia e control, por un período de seis
meses para VigoZoo. Expte. 34311/220.

32.-

Contratación laboral interina de dous/dúas oficiais coidadores/as,
mantemento,vixilancia e control con cargo ás prazas vacantes de persoal
laboral da mesma denominación correspondentes á oferta de oferta de
emprego público 2018. Expte. 33822/220.

33.-

Rogos e preguntas.

