SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 884/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 16 DE OUTUBRO DE 2020.

1.-

Ratificación da urxencia.

BENESTAR SOCIAL
2.- Proposta de resolución da convocatoria de “Axudas municipais de libros, material escolar e comedor para alumnos/as de centros docentes públicos e privados concertados de educación infantil (2ª etapa), educación primaria e secundaria, do Concello de Vigo – curso 2020-2021”. Expte. 197177/301.
MONTES, PARQUES E XARDÍNS
3.- Proposta de adxudicación do servizo de conservación e reposición das zonas
verdes do Concello de Vigo. Expte. 12853/446.
RECURSOS HUMANOS
4.- Nomeamento interino, por acumulación de tarefas, de nove oficiais de
instalacións municipais e seis peóns, por un período máximo de tres meses
para o Servizo de Deportes. Expte. 36377/220.
SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
5.- Proxecto de convenio de colaboración coa Deputación Provincial de
Pontevedra para o desenvolvemento do "Outono lírico" organizado pola
Asociación de Amigos da Ópera . Expte. 3485/330.
SERVIZOS XERAIS
6.- Expediente de contratación das obras para a execución do proxecto de “Obras
de remodelación da contorna da Rúa Baixada á Estación”. Expte. 668/441.
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 extraordinaria e urxente na Sala do Pleno de xeito presencial e por
videoconferencia o día 16 de outubro 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

