SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 689/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 29 DE NOVEMBRO DE 2019.

1.-

Acta da sesión ordinaria do 22 de novembro de 2019.

2.-

ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de sentenzas e outras resolucións xudiciais que
resolven procedementos (relación 10/2019). Expte. 12511/111.

3.-

CONTRATACIÓN
Adxudicación da contratación dos servizos do sistema de alarma antirroubo
con videovixilancia nos Centros de Emprego. Expte. 16564/77.

4.-

Declarar deserto o procedemento aberto para a contratación da póliza do
seguro colectivo de accidentes deportivos e lesións deportivas para o
desenvolvemento do Programa Municipal de Escolas Deportivas. Expte.
3152/611.

5.-

Dar conta da resolución do TACGAL pola que se desestima o recurso
especial presentado contra a aprobación dos pregos do procedemento aberto
para a contratación dos servizos de atención ao público en Museos. Expte.
2299/341.

6.-

7.-

8.-

DEPORTES
Proposta de aprobación do Programa Municipal Circuíto de Carreiras
Populares “RUNRUNVIGO 2020” e dotación de premios en metálico para os
participantes”. Expte. 19190/333.
EMPREGO
Proxecto de convenio de colaboración coa “Asociación de mariñeiros
artesanais e deportivos de Bouzas” no marco do fomento do emprego para a
difusión da cultura mariñeira e das embarcacións municipais. Expte.
16374/77.
Redistribución das anualidades na contratación do asesoramento a PEMES e
emprendedores dentro do Proxecto “Vigo Vertical”, cofinanciado polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER). Expte. 14438/77.

9.-

INTERVENCIÓN
Proposta de aprobación das contas xustificativas dos libramentos a xustificar
(4ª). Expte. 102738/140.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
10.- Proxecto de convenio coa “Asociación Colectivo Veciñal Curva de San
Gregorio” para axudar ao financiamento dos gastos de mantemento e
alugueiro do local social, necesarios para a organización e desenvolvemento
das actividades da entidade. Expte. 8734/320.
11.- Proxecto de convenio coa Unión Comarcal da Confederación Intersindical
Galega (CIG) de Vigo, para axudar ao financiamento das actividades da
entidade, así como, de mantemento, directamente relacionados, necesarios
para o seu desenvolvemento. Expte. 8982/320.
12.- Proxecto de convenio coa “Asociación de Veciños Novo Vigo” para o fomento
das actividades da entidade, mediante a colaboración no financiamento dos
gastos de alugueiro e mantemento do seu local social. Expte. 8956/320.
13.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a “Asociación de personas
sordas de Vigo” para axudar ao financiamento dos gastos derivados da
contratación dun intérprete de lingua de signos. Expte. 8730/320.
14.- Ampliación do prazo de xustificación das “Subvencións para a organización
de actos sociais e encontros veciñais de fomento da participación cidadá”.
Expte. 8921/320.
PATRIMONIO
15.- Proposta de adscripción á Concellería delegada de Política de Benestar Social do inmoble sito no n.º 10 da Subida o Castro. Expte. 20401/240.
RECURSOS HUMANOS
16.- Proposta de aboamento de gastos xudiciais do efectivo con número de
persoal 13920. Expte. 34886/220.
17.- Nomeamento interino baixo a modalidade do art. 10.1.a) do TREBEP, de 5
diplomadas en Traballo Social para o Servizo de Benestar Social. Expte.
34987/220.
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ASUNTOS URXENTES
18.- Nomeamento interino baixo a modalidade do art. 10.1.d) do TREBEP, 7
oficiais de intalacións municipais e 7 peóns para o Servizo de Deportes. Expte.
34874/220.
19.- Rogos e preguntas.

