SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte.766/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 20 DE FEBREIRO DE 2020.

1.2.-

3.-

4.-

5.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 13 de febreiro de 2020.
ASESORÍA XURÍDICA
Execución de Sentenza nº 3/2020 do Xulgado do CA nº 1 de Vigo, que estima o RCA en relación coa desestimación de Axudas municipais de libros,
material escolar e comedor -educación infantil (2º Etapa), Primaria e Secundaria- do Concello de Vigo. Expte. 12634/111.
EDUCACIÓN
Expediente de contratación do mantemento integral das instalacións de
calefacción e auga quente sanitaria dos colexios públicos da cidade de Vigo.
Expte. 23692/332.
ELECTROMECÁNICOS
Prórroga do contrato de subministro de enerxía eléctrica en media e baixa
tensión para as distintas instalacións e dependencias do Concello de Vigo.
Expte. 41785/444.
EMPREGO
Actualización de retribucións do persoal contratado acollido ao “Acordo
Marco de regulación das condicións sociolaborais das contratacións
realizadas no marco do Plan Municipal de Emprego 2004-2007”
(Actualización SMI - Real Decreto-Ley 231/2020) Expte. 17076/77.

6.-

Actualización de retribucións do persoal contratado acollido ao “Acordo
Marco de regulación das condicións sociolaborais das contratacións
realizadas no marco do Plan Municipal de Emprego 2004-2007” (Incremento
salarial-Real Decreto-Ley 2/2020). Expte. 17069/77.

7.-

Proposta de aprobación do proxecto Obradoiro de Emprego “VIGO
CAPACITA VI” e solicitude de subvención á Consellaría de Economía,
Emprego e Industria da Xunta de Galicia. Expte. 17067/77.

8.-

9.-

IGUALDADE
Solicitude de subvención á Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de
Galicia para a promoción da igualdade (Resolución do 19 de decembro de
2019).Expte. 9856/224.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Normalización Lingüística no mes de xaneiro de 2020. Expte. 2733/334.

RECADACIÓN EXECUTIVA
10.- Proposta para iniciar procedemento administrativo de constrinximento para o
cobramento de cotas impagadas por consumo de auga no ano 2018. Expte.
45076/700.
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11.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados pola Secretaría do
Goberno local no período novembro2019-febreiro 2020. Expte. 765/1102.
SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
12.- Transferencia de financiamento do Concello de Vigo á Fundación Laxeiro
para funcionamento durante o exercicio 2020. Expte. 2694/341.
SERVIZOS XERAIS
13.- Dar conta da tramitación do expediente “Eliminación do vertido existente na
Zona de Alza”- Plan de Inversións de Aqualia. Expte. 1980/440.
14.- Interposición de RCA contra resolución de Augas de Galicia pola que se
aproba o expediente de contratación do servizo de «explotación,
conservación e mantemento da presa de Eiras e dos seus equipos e
instalacións. Fornelos de Montes e Ponte Caldelas (Pontevedra)» e dispón a
apertura do procedemento de adxudicación. Expte. 419/441.
XUVENTUDE
15.- Prórroga do contrato de xestión “Servizos de Dinamización Infantil”. Expte.
9042/336.
ASUNTOS URXENTES
16.- Proposta de aprobación das memorias de obras e servizos de interese social
para presentar á convocatoria de “axudas e subvencións para o fomento do
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emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas
entidades locais-ano 2020 (TR351A)” da Xunta de Galicia. Expte. 17072/77.
17.- Proposta de aprobación da memoria Rehabilitación de lavadoiros e
reparación de pavimentos nas beirarrúas da cidade de Vigo para presentar á
convocatoria de “axudas e subvencións para a contratación temporal de
persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA-ano
2020” da Xunta de Galicia. Expte. 17078/77.
18.-

Rogos e preguntas.

