SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 773/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 6 DE MARZO DE 2020.
1.-

Acta da sesión ordinaria do 27 de febreiro de 2020.

2.-

ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de Sentenzas e outras resolucións xudiciais que
resolven procedementos (relación 3/2020). Expte. 12718/111.

3.-

CONTRATACIÓN
Proposta de adxudicación da contratación do subministro de papel de
fotocopiadora e impresoras. Expte. 6403/241.

4.-

Proposta de adxudicación da contratación do servizo de xestión das
inscricións,clasificacións e cronometraxe do circuíto RunRun Vigo. Expte.
19219/333.

5.-

Proposta de inicio de expediente de resolución do contrato de
“Implantación de vía verde sobre antigo trazado ferroviario entre Teis e
Urzáiz e o mantemento das zonas verdes, do mobiliario urbano e das
instalacións eléctricas. Expte. 6440/241.

6.-

EDUCACIÓN
Procedemento para a xestión directa polos Consellos Escolares do
presuposto municipal de mantemento ordinario dos centros públicos de
educación infantil e primaria de Vigo, para o ano 2020 (Programa
Autoxestión 2020). Expte. 24169/332.

7.-

Normas de adxudicación de prazas e matrícula nas Escolas Infantís
municipais para o curso 2020-2021. Expte. 24176/332.

8.-

Bases e convocatoria para a adxudicación de prazas para a participación
no Programa Municipal de Inmersión en lingua inglesa (Vigo en Inglés
2020) do alumnado de 3º de ESO de centros educativos de Vigo sostidos
con fondos públicos. Expte. 24174/332.

9.-

DEPORTES
Bases e convocatoria de subvenciones a entidades deportivas sen ánimo
de lucro orientadas á mellora da iluminación en campos de fútbol da
cidade de Vigo. Expte. 19397/333.

10.- Bases e convocatoria de subvenciones a entidades deportivas sen ánimo
de lucro orientadas á construcción dun campo de béisbol na cidade de
Vigo. Expte. 19398/333.
EMPREGO
11.- Proxecto de convenio de colaboración coa Universidade de Vigo para
financiamento do II Foro de Emprego da Facultade de Ciencias
Económicas e Empresariais. Expte. 17070/77.
12.- Requirimento previo de anulación ou revogación con carácter previo á
interposición de RCA contra a Orde do 27 de decembro de 2019 que
establece as bases reguladoras das axudas e subvencións para os
obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia- ano
2020 (código do procedemento TR353A)”. Expte. 17091/77.
13.- Requirimento previo de anulación ou revogación con carácter previo á
interposición de RCA contra a Orde do 27 de decembro de 2019 que
establece as bases reguladoras das axudas e subvencións para a
realización de Programas de emprego para persoas mozas incluídas no
ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e
aprendizaxe) na Comunidade Autónoma de Galicia - ano 2020
(cód.procedemento TR353B). Expte. 17090/77.
14.- Requirimento previo de anulación ou revogación con carácter previo á
interposición de RCA contra a Orde do 27 de decembro de 2019 que
establece as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a
posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia- ano
2020(cód.procedemento TR332A). Expte. 17108/77.
IGUALDADE
15.- Dar conta dos contratos menores tramitados no Servizo de Igualdade, no
mes de febreiro do ano 2020. Expte. 9905/224.
PARQUE MOBIL
16.- Proposta para a aprobación do gasto para o ano 2020 en relación ao
convenio coa Sociedade “Supervisión y Control S.A.U” a fin de regular o
procedemento de xestión e sistema de facturación das inspeccións
técnicas (ITV) dos vehículos da flota municipal. Expte. 13758/445.

SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 773/1102

PATRIMONIO
17.- Modificación do convenio asinado coa Deputación de Pontevedra para a
cesión do edificio municipal da Rua Chao para sé institucional, e no
Prego de cláusulas administrativas aprobadas na XGL do 5/12/2019.
Expte. 20340/240.
RECADACIÓN EXECUTIVA
18.- Proposta para iniciar procedemento administrativo de constrinximento
para o cobramento de recibos por subministración de augas do Concello
de Porriño – ano 2016. Expte. 45354/700.
RECURSOS HUMANOS
19.- Reintegro de gastos xudiciais ao funcionario co NP 18520. Expte.
35038/220.
20.- Rectificación de erros no expediente 34886/220 de reintegro de gastos
xudiciais. Expte. 35171/220.
TRANSPORTES
21.- Proposta de apertura do tramite de consulta publica previa para a
tramitación da modificación de “Ordenanza municipal de taxi da cidade
de Vigo”. Expte. 2319/449.
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
22.- Contrato ao abeiro da disposición adicional novena da Lei de Contratos
do Sector Público para o suministro de bases xurídicas e acceso a
publicacións do grupo editorial WOLTERS-KLUWERT para o período
xaneiro 2020-decembro 2020. Expte. 5042/550.
XUVENTUDE
23.- Proxecto de convenio coa Asociación Veciñal e Cultural de Lavadores
para o desenvolvemento dun programa de dinamización infantil e xuvenil.
Expte. 9035/336.
ASUNTOS URXENTES
24.- Proposta de adxudicación da contratación do patrocinio publicitario para
a “Gran Gala do Deporte de Vigo e a súa comarca 2020” organizada por
Faro de Vigo, S.A.U. Expte. 17866/101.

25.- Expediente de contratación a través do procedemento aberto para o
contrato administrativo especial de “Promoción turística da cidade de
Vigo 2020-2022”. Expte. 7644/104.
26.- Rogos e preguntas.

