SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 657/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 10 DE OUTUBRO DE 2019.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

Acta da sesión extraordinaria e extraordinaria e urxente do 1 de outubro,
e ordinaria do 3 de outubro de 2019.
ADMÓN. ELECTRÓNICA
Expediente de contratación do subministro dun “Sistema de
accesibilidade web multifuncional para as webs municipais vigo.org,
sede electrónica, turismo e transparencia. Expte. 8785/113.
Expediente de contratación do subministro da infraestrutura para o CPD
municipal. Expte. 8921/113.
ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de sentenzas e outras resolucións xudiciais que
resolver procedementos (Relación 6/2019). Expte. 12333/111.
CONTRATACIÓN
Expediente de contratación do servizo de mediación e asesoramento en
materia de seguros privados ao Concello de Vigo e aos seus
organismos autónomos. Expte. 6342/241.
Adxudicación da contratación das obras de construción de beirarrúas na
rúa Abade Juan de Bastos-Matamá. Expte. 234/441.
DEPORTES
Dar conta da renuncia á subvención outorgada pola Concellería de
Deportes a favor de SCD Atlántida de Matamá en relación á
convocatoria de subvencións orientadas á mellora en campos de fútbol
da cidade de Vigo. Expte. 18943/333
EDUCACIÓN
Dar conta da inclusión de oito baixas de bolseiros (sete de inglés e unha
de alemán) correspondente ás bolsas “Concello de Vigo” para estancias
lingüísticas no estranxeiro do alumnado da Escola Oficial de Idiomas de
Vigo (EOIV), correspondentes ao ano 2019. Expte. 22697/332.
Conta xustificativa da Aula UNED de Vigo- exercizo 2018. Expte.
23500/332.

EMPREGO
10.- Proxecto de convenio coa Unión Comarcal de CC.OO Vigo para o
estudo de plans e medidas de igualdade nas empresas derivadas da
negociación colectiva. Expte. 16457/77.
11.- Expediente de contratación da “prestación de apoio técnico para a
xustificación de subvencións”. Expte. 16707/77.
IGUALDADE
12.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados no Servizo de
Igualdade, no mes de setembro do ano 2019. Expte. 9550/224.
13.- Dar conta da renuncia presentada pola entidade Asociación Veciñal C D
Lavadores, á subvención concedida ao abeiro do Programa específico
de subvencións da Concellería de Igualdade para a realización de
programas e/ou actividades de promoción das mulleres do ano
2019Expte. 9160/224.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
14.- Proxecto de convenio coa Asociación de Amas de Casa e Consumo
“AGARIMO” para axudar ao financiamento dos gastos de mantemento e
aluguer do local social, necesarios para o desenvolvemento das
actividades da entidade. Expte. 8663/320.
PATRIMONIO HISTÓRICO
15.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Patrimonio Histórico durante o terceiro trimestre de 2019. Expte.
9620/307.
16.- Proposta de aprobación do VI Programa para arrumbar medianeiras e
outros elementos verticais con incidencia sobre a vía pública, e demais
espazos libres que conforman a paisaxe urbana. Expte. 9612/307.
RECURSOS HUMANOS
17.- Nomeamento interino de un/unha técnico/a de xestión por acumulación
de tarefas (baixo a modalidade prevista no artigo 10.1 d) do RDL
5/2015, de 30 de outubro, para Gabinete de Alcaldía. Expte. 34602/220.
18.- 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 (TREBEP), por un prazo máximo de seis
meses para o servizo de Estatística. Expte. 34714/220.
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19.- Proposta del nomeamento como funcionario de carreira con cargo ás
prazas de condutor-bombeiro do servizo de Extinción de Incendios, pola
quenda libre, OEP 2015. Expte: 34773/220.
SERVIZOS XERAIS
20.- Expediente de contratación de servizos de consultoría e asistencia
técnica para o “estudo e análise técnica das infraestructuras e servizos
vinculados á rede de abastecemento e saneamento do Concello de
Vigo”. Expte. 336/441.
21.- Proposta de aprobación do Proxecto de construción de
“REMODELACIÓN DO ENLACE DO P.K.5+000 DA AUTOESTRADA
AP-9V”,Expte. 4414/443.
ASUNTOS URXENTES
22.- Proxecto de convenio coa “Unión Comarcal UGT Vigo” no marco do
fomento do emprego, para o desenvolvemento do Programa Activigo.
Expte. 16372/77.
23.- Proxecto de convenio coa “Asociación de Jóvenes empresarios de Vigo
y Mancomunidad” para axudar ao financiamento dos gastos de aluguer
do seu local social necesario para o desenvolvemento das actividades
da entidade. Expte. 8733/320.
24.- Rogos e preguntas.

