SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 881/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 16 DE OUTUBRO DE 2020.

1.- APROBACIÓN ACTAS: acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do
8 de outubro de 2010.
BENESTAR SOCIAL
2.- Subvención directa á “Asociación Misión del Silencio” para a contribución do
sostemento do comedor social (atención inmediata a persoas e familias en situación de vulnerabilidade, especialmente afectadas pola pandemia COVID19). Expte. 204596/301.
CONTRATACIÓN
3.- Adxudicación da contratación dunha póliza de todo risco de danos materiais
para os bens mobles e inmobles do Concello de Vigo. Expte. 20290/240.
FESTAS
4.- Modificación das bases reguladoras e convocatoria de convenios de
colaboración empresarial con entidades privadas para actividades
socioculturais e de interese xeral organizadas polo Concello de Vigo. Expte.
7063/335.
IGUALDADE
5.- Prórroga anual do contrato do programa de educación familiar da rede
municipal de vivendas de protección a vítimas de violencia de xénero. Expte.
9563/224.
6.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados no Servizo de
Igualdade, nos meses de agosto e setembro do ano 2020. Expte. 10418/224.
MONTES, PARQUES E XARDÍNS
7.- Expediente de contratación dos servizos de desbroce e limpeza de biomasa
vexetal en fincas con risco de incendios. Expte. 12747/446.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
8.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados no Servizo de
Normalización Lingüística nos meses de agosto e setembro de 2020. Expte.
2804/334.

PATRIMONIO HISTÓRICO
9.- Dar conta da relación de contratos mentores tramitados polo Servizo de
Patrimonio Histórico durante o terceiro trimestre de 2020. Expte. 10011/307.
RECURSOS HUMANOS
10- Nomeamento interino dun diplomado en Traballo Social para a Área de
Benestar Social. Expte. 36423/220.
SEGURIDADE
11.- Proxecto de convenio de colaboración co Consorcio da zona Franca de Vigo
para a conexión mediante fibra óptica entre edificios do consorcio e a
colocación de paneis informativos. Expte. 115576/210.
TURISMO
12.- Dar conta da relación de contratos menores realizados polo servizo de
Turismo nos meses de xullo, agosto e setembro do ano 2020. Expte.
7743/104.
URBANISMO
13.- Aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo da
Xerencia Municipal de Urbanismo. Expte. 12161/407.
VIGOZOO
14.- Dar conta dos contratos menores tramitados no Servizo de VigoZoo nos
meses de xullo, agosto e setembro do 2020. Expte. 10610/612.
15.- Prórroga do contrato do subministro de froitas e hortalizas para a fauna animal
do VigoZoo. Expte. 10577/612.
16.- 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 do Pleno de xeito presencial e por
videoconferencia o día 16 de outubro 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.

SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 881/1102

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

