SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 640/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 5 DE SETEMBRO DE 2019.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Acta da sesión ordinaria do 30 de agosto e extraordinaria e urxente do 2 de
setembro de 2019.
ADMÓN. ELECTRÓNICA
Adxudicación da contratación do servizo para o desenvolvemento dun
entorno de ferramentas e interconexión administrativa coas administracións
xeral 8784/113
ALCALDÍA
Ampliación e modificación do acordo da Xunta de Goberno local de
delegación de competencias en concelleiros e concelleiras-delegados de
Áreas. Expte. 601/1102.
CEMITERIOS
Adxudicación de concesións administrativas para uso privativo de cinceiros
nos cemiterios municipais de Pereiró e Teis. Expte.11843/255.
EMPREGO
Subsanación da solicitude de subvención á Consellaría de Economía,
Emprego e Industria para programas integrados de emprego de Galicia. Expte. 16565/77.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Proxecto de convenio de colaboración coa “Asociación de Veciños Fonte do
Galo” para axudar ao financiamento dos gastos de mantemento e aluguer
necesarios para a organización e desenvolvemento das actividades da
entidade. Expte. 8694/320.
RECURSOS HUMANOS
Expediente de contratación dun servizo de prevención alleo para a
realización da avaliación inicial de riscos psicosociais no Servizo de Festas e
revisión da avaliación de riscos psicosociais do Servizo de Bombeiros 20192020. Expte. 710/2202.

8.-

Nomeamento interino por execución de programa temporal (Vigo pola
Inserción Laboral. 15311/77) de un técnico de xestión e un auxiliar de
Admón. Xeral para o Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego. Expte.
34496/220.

9.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/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 Área
de RRHH e Formación. Expte. 34427/220.
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10.-

11.-

12.-

Nomeamento de representantes da Corporación no Padroado da Fundación
MARCO de Vigo. Expte. 612/1102.
SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
Proxecto de convenio de colaboración coa Axencia Galega das Industrias
Culturais (AGADIC) para a programación de artes escénicas do Auditorio
Municipal no segundo semestre do ano 2019 dentro da Rede Galega de
Teatros e Auditorios. Expte. 2826/330.
Adxudicación da contratación dos servizos de xestión dos traballos técnicos
derivados da programación de actividades e espectáculos do Auditorio
Municipal do Concello. Expte. 2319/330.

FORA DA ORDE DO DÍA
13.- Transferencia de financiamento articulado mediante convenio de
colaboración coa Fundación Vigo Convention Bureau para dar continuidade á
difusión das actuacións de promoción conducentes á presentación da
candidatura das “Illas Cíes Patrimonio da Humanidade”- ano 2019. Expte.
7462/104.
14.-

Rogos e preguntas.

