SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 706/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 27 DE DECEMBRO DE 2019.
1.-

2.-

3.4.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 19 de decembro de
2019.
ADMÓN. ELECTRÓNICA
Proposta de designación da unidade responsable de accesibilidade do
Concello de Vigo, Organismo Autónomos e entidades dependentes. Expte.
9018/113.
ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de sentenzas e outras resolucións xudiciais
que resolven procedementos (Relación 12/2019). Expte. 12595/111.
Proposta en relación coa interposición de Recurso de Apelación contra a
sentenza nº 166/2019, do 7 de novembro do 2019, ditada polo Xulgado de
Primeira Instancia nº 1 de Pontevedra. Expte. 11700/111.

5.-

CONTRATACIÓN
Adxudicación da contratación do subministro e instalación da infraestrutura
para o centro de proceso de datos municipal (CPD). Expte. 8921/113.

6.-

Planificación da contratación municipal do ano 2020. Expte. 6350/241.

7.-

Dar conta da resolución do TACGAL dos recursos interpostos contra a
adxudicación do procedemento aberto para a catalogación e proxecto piloto
para a dixitalización do arquivo municipal. Expte. 8629/113.

8.-

9.-

DEPORTES
Expediente de contratación da prestación do servizo de xestión das
inscricións, clasificacións e cronometraxe do circuíto RunRunVigo na cidade
de Vigo. Expte. 19219/333.
Plan de dinamización e desenvolvemento do deporte na Cidade de Vigo: liñas
estratéxicas básicas da actuación no período 2019/2023. Expte. 19323/333.

EDUCACIÓN
10.- Prórroga do contrato de servizos para a xestión, organización e
desenvolvemento do Programa municipal de inmersión lingüística mediante
integración escolar en período lectivo nun High School “Vigo en Inglés 2020”.
Expte. 19872/332.
11.- Prórroga do contrato para a xestión das escolas infantís municipais de Santa
Cristina-Lavadores, Atalaia-Teis e Costeira-Saiáns. Expte. 17066/332.
EMPREGO
12.- Proxecto de convenio coa Asociación de Empresarias de Galicia para a
difusión do proxecto “Vigo pola inserción laboral” no IV Congreso “Acción e
Implicación” Empresarias Galicia. Expte. 16862/77.
13.- Expediente de contratación de “Servizos de asesoramento a PEMES e
Emprendedores dentro da estratexia DUSI “Vigo Vertical” (cofinanciado polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional”. Expte. 16737/77.
MONTES, PARQUES E XARDÍNS
14.- Prórroga do contrato do servizo de mantemento, conservación e reposición
do parque de O Castro. Expte. 11550/446.
15.- Proposta de Resolución estimatoria do recurso de reposición contra revisión
de prezos do contrato de servizos de conservación e reposición das zonas
verdes da cidade. Expte. 7614/446.
PATRIMONIO HISTÓRICO
16.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Patrimonio Histórico durante o cuarto trimestre de 2019. Expte. 9686/307.
POLICÍA LOCAL
17.- Dar conta dos contratos menores tramitados pola Policía Local durante o
cuarto trimestre do ano 2019 (outubro, novembro e decembro). Expte.
67799/212.
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RECURSOS HUMANOS
18.- Modificacións puntuais RPT. Fondo de adecuación 2019. Expte. 33981/220.
19.- Proposta de nomeamento como funcionario de carreira con cargo á praza de
Sarxento do servizo de Extinción de Incendios pola quenda de promoción
interna, OEP 2014-2015-2016. Expte. 34339/220.
20.- Aboamento das Axudas para fins culturais e deportivos do Concello de Vigo
2019. Expte. 34947/220.
21.- Prórroga durante o ano 2020 do “Acordo marco para a ampliación das
xornadas laborais do persoal da Policía Local” (acordo da XGL de
22/06/2017). Expte. 35144/220.
22.- Prórroga do “Programa temporal para a adecuación ao modelo de tramitación
dixital na área de Asesoría Xurídica”. Expte. 34913/220.
SERVIZO DO ÁREA DE CULTURAL
23.- Dar conta da relación de contratos mentores tramitados polo Servizo da Área
de Cultura, nos meses de xullo, agosto, setembro, outubro, novembro e
decembro de 2019. Expte. 3130/330.
SERVIZOS XERAIS
24.- Addenda ao Convenio de Colaboración coa Deputación Provincial de
Pontevedra para a cesión ao Concello de Vigo da titularidade da E.P. 2001
Calvario La Garrida, Tramo Iglesia de Beade A Garrida (PO 330). Lugar de
Porto, entre o Regato Quintián e o nº 77 da Estrada do Porto e para a
execución do proxecto de humanización da mesma. Expte. 4220/440.
ASUNTOS URXENTES
25.- Adxudicación da contratación de servizos e subministros dun sistema de
xestión de rutas, puntos de interese e exposicións interactivas, mediante o
uso de Beacons e a súa integración coa APP Vigo municipal e a plataforma
Smart City VCI+2.0. Expte. 8886/113.

26.- Proposta de aprobación das Bolsas de Emprego para nomeamentos como
funcionarios/as interinos/as como Mestres de Formación, especialidades
Pintura, Serigrafía artística, Ourivaría, Debuxo e Moda e Confección. Expte.
35225/220.
27.- Rogos e preguntas.

