SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 725/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 16 DE XANEIRO DE 2020.
1.2.-

3.4.-

5.-

6.-

7.8.-

9.-

Acta da sesión ordinaria do 10 de xaneiro de 2020.
BENESTAR SOCIAL
Bases e convocatoria do Programa de Axudas extraordinarias a familias
contra desafiuzamentos e para subministros e alimentación - 2020. Expte.
194825/301.
CONTRATACIÓN
Expediente de contratación por procedemento aberto da subministración de
material de oficina consumible. Expte 6403/241.
Expediente de contratación por procedemento aberto da subministración de
material de oficina. Expte. 6414/241.
EDUCACIÓN
Expediente de contratación a través de procedemento aberto e tramitación
ordinaria dos servizos para a xestión, organización e desenvolvemento do
programa municipal de “Educación Básica de Persoas Adultas”. Expte.
23910/332.
Nomeamento representantes municipais para o ano 2020 nos consellos
escolares dos centros de ensino público de educación infantil, primaria e
secundaria. Expte. 24087/332.
IGUALDADE
Dar conta dos contratos menores tramitados polo réxime de contrato menor
no Servizo de Igualdade, no mes de decembro do ano 2019. Expte. 9835/224.
Aprobación do Programa de axudas económicas directas de apoio para
mulleres vítimas de violencia de xénero do ano 2020. Expte. 9726/224.
RECURSOS HUMANOS
Desestimación de solicitude presentada por R.V.M.F. Expte. 35178/220.

10.- Nomeamento interino dunha auxiliar de Admón. Xeral para a unidade de
Atención Cidadá (Información). Expte. 35133/220.

SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
11.- Proxecto de convenio de colaboración coa Axencia Galega das Industrias
Culturais (AGADIC) para a realización da Programación da Rede Galega de
Teatros e Auditorios no ano 2019 (1º semestre). Expte. 3088/330.
12.- Proposta de aceptación da doazón da obra “Nena na feira” do pintor Manuel
López Garabal. Expte. 6708/337.
URBANISMO
13.- Modificación da Relación de Postos de Traballo da Xerencia Municipal de
Urbanismo. Expte. 11700/407.
VIGOZOO
14.- Expediente de contratación por procedemento aberto e tramitación ordinaria
do servizo para o desenvolvemento das actividades recollidas no programa
educativo de VigoZoo. Expte. 8962/612.
15.- Rogos e preguntas.
DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a
súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión
ordinaria na súa Sala o día 16 de xaneiro de 2020, ás 14,00 h. en primeira convocatoria
e, de non existir quórum, unha hora despois en segunda convocatoria, para resolver os
asuntos da devandita relación.
Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría
Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós demais membros do grupo
político municipal do PSdeG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello
para ós efectos de información.
CCA/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Yolanda Aguiar Castro
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

