SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 796/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 2 DE ABRIL DE 2020.
1.-

2.3.-

4.5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

Actas das sesións extraordinaria e urxente do 24 e ordinaria do 26 de marzo
de 2020.
EDUCACIÓN
Prórroga do contrato para a xestión da escola infantil municipal Mestres
Goldar-Castrelos. Expte. 16774/332.
Prórroga do contrato para a xestión da escola infantil Municipal de Navia.
Expte. Expte. 17043/332.
IGUALDADE
Normas de Funcionamento do Servizo Municipal de Atención Domiciliaria da
Infancia. Expte. 9919/224.
Proposta de prórroga excepcional na cesión de vivenda municipal de
protección para mulleres vítimas de violencia de xénero identificada co código
nº E-638-C-6. Expte. 9092/224.
MEDIO AMBIENTE
Aprobación definitivamente do “Plan municipal de prevención e defensa contra
os incendios forestais do Concello de Vigo -PMPDIF. Expte. 104/105.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino, por execución de programa temporal, de catro
auxiliares de administración xeral para o Servizo de Benestar Social. Expte.
35381/220.
Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas oficiais
sepultureiros/as por un período de seis meses para o Servizo de Cemiterios.
Expte. 35591/220.
SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
Subvención nominativa, mediante un convenio coa Asociación “Cine Clube
Lumière Vigo”, para a organización da programación de cine en versión
orixinal para o exercicio 2020. Expte. 3213/330.

10.- Subvención nominativa, mediante un convenio co Conservatorio Superior de
Música de Vigo, para a organización do Festival da Música e das Artes “Nas
Ondas 2020”. Expte. 3220/330.
11.- Subvención nominativa, mediante un convenio coa Asociación Cultural
Sociedad Filarmónica de Vigo para o desenvolvemento do programa de
concertos de decembro de 2019 a outubro de 2020. Expte. 3234/330.
SERVIZOS XERAIS

12.- Proposta de aprobación do proxecto “mellora da rede de saneamento na rúa
Jacinto Benavente” e custos asociados ao mesmo. Expte. 3403/440.
13.- Proposta de aprobación do proxecto modificado nº1 das obras de
“Implantación da vía ciclista entre Teis e Samil". Expte. 5106/440.
14.- 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 Sala de Plenos o día 2 de abril de 2020, ás 9,00 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
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