SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 696 /1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 12 DE DECEMBRO DE 2019.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 5 de decembro de
2019.
ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de Sentenzas e outras resolucións xudiciais que
resolven procedementos (Relación 11/2019). Expte. 12560/111.
CONTRATACIÓN
Dar conta da resolución do TACGAL sobre o recurso presentado contra o
expediente dos servizos bibliotecarios complementarios para o
funcionamento da Biblioteca Municipal “Xosé Neira Vilas”. Expte. 15967/331.
Adxudicación da contratación do servizo de colaboración coa Intervención
Xeral municipal para a realización das actuacións de control financeiro
posterior e auditoría no Concello de Vigo e organismos e entidades
dependentes lotes 2 e 3). Expte. 102724/140.
EDUCACIÓN
Proxecto de convenio de colaboración coa Universidade de Vigo para o
desenvolvemento de Programas de Axudas aos alumnos. Expte. 24008/332.
EMPREGO
Dar conta dos contratos menores tramitados polo Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego nos meses de xullo-agosto-setembro de 2019. Expte. 16955/77.

7.-

IGUALDADE
Dar conta dos contratos menores tramitados polo Servizo de Igualdade no
mes de novembro do ano 2019. Expte. 9716/224.

8.-

MEDIOAMBIENTE
Plan de ocupación e explotación dos servizos de tempada nas praias do
termo municipal de Vigo para o ano 2020. Expte. 14527/306.

9.-

Expediente de contratación de servizo de de vixilancia, socorrismo,
salvamento, asistencia sanitaria de primeiros auxilios e seguridade e
accesibilidade para o baño de persoas con mobilidade reducida en
determinados areais de Vigo anos 2020, 2021 e 2022. Expte. 14428/306.

RECURSOS HUMANOS
10.- Nomeamento interino dun enxeñeiro de camiños, canais e portos, con cargo
á praza vacante incluída na OEP 2018, da mesma denominación, baixo a
modalidade do art. 10.1.a) do RDL 5/2015, de 30 de outubro, TREBEP.
Expte. 34885/220.
11.- Declaración de caducidade e arquivo de actuacións do procedemento
disciplinario incoado á funcionaria municipal con nº persoal 21700. Expte.
33498/220.
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12.- Proposta de aprobación do “Plan de Integridade na Contratación. Marco
Estratéxico”. Expte. 439/1102.
SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
13.- Dar conta dos contratos menores tramitados polo Servizo de Museos
Municipais nos meses de setembro a novembro de 2019. Expte. 2641/341.
SERVIZOS XERAIS
14.- Proposta desestimatoria de recurso de reposición interposto contra os pregos
de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas que rexen
na contratación dos servizos de coordinación de seguridade e saúde das
obras do proxecto de “Soterramento do tráfico rodado da Porta do Sol e
humanización e transformación peonil da actual rede viaria”. Expte. 326/441.
15.- Proposta de aprobación do proxecto “Eliminación do vertido existente na
zona de Alza” e custos asociados ao mesmo. Expte. 1980/440.
TRANSPORTES
16.- Declaración de caducidade do permiso municipal de condutor de taxi nº
2826. Expte. 2548/449.
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17.- Declaración de caducidade do permiso municipal de condutor de taxi nº
2879. Expte. 2535/449.
URBANISMO
18.- Modificación do proxecto e memoria valorada da realización de obras de
gunitado talude no camiño Baixada á Igrexa núm. 10, San Salvador de Teis.
Expte 358/403.
ASUNTOS URXENTES
19.- Informe sobre o recurso especial interposto por Severiano Servicio Móvil
S.A.U. contra a adxudicación da contratación dos servizos de catalogación e
proxecto piloto para a dixitalización do arquivo municipal. Expte. 8629/113.
Expte. 8629/113.
20.- Resolución da convocatoria de subvencións para financiamento de actividades
socioculturais realizadas por empresas e/ou empresarios/as no Auditorio-Pazo
de Congresos “Mar de Vigo”. Expte. 2972/330.
21.- Rogos e preguntas.

