SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 892/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 29 DE OUTUBRO DE 2020.
1.-

2.-

3.-

APROBACIÓN ACTAS: acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do
22 de outubro de 2010.
CONTRATACIÓN
Propostas de adxudicación procedemento aberto simplificado para a
contratación do subministro de presas e demais alimentación para a fauna en
VigoZoo Expte. 10368/612.
DEPORTES
Dar conta da relación de contratos tramitados pola Concellería de Deportes
durante os meses de xullo, agosto e setembro do ano 2020. Expte.
19983/333.

4.-

EDUCACIÓN
Conta xustificativa correpondente ao Aula da UNED de Vigo – exercizo 2019.
Expte. 24346/332.

5.-

INTERVENCIÓN XERAL
Dar conta das “Normas de peche do exercicio orzamentario 2020”. Expte.
70/142.

6.-

7.-

8.-

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
Dar conta da relación de contratos menores tramitados no Servizo de
Montes, Parques e Xardíns, nos meses de xullo, agosto e setembro de 2020.
Expte. 48646/446.
PARQUE MÓBIL
Prórroga do contrato de cobertura do seguro de riscos diversos da flota de
vehículos de motor de titularidade do Concello de Vigo. Expte. 12550/445.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Prórroga do contrato de
mantemento e reparación do equipamento
informático, multimedia e redes de datos dos centros municipais de distrito e
do mantemento do equipamento multimedia do auditorio de Teis e servizo
técnico de eventos. Expte. 9741/320.

RECURSOS HUMANOS
9.-

Rectificación erros no expte. 36288/220 - Prórroga do Programa xestión de
axudas do Fondo Europeo de desenvolvemento Rexional ao proxecto presentado polo Concello de Vigo “Vigo Vertical”. Expte: 36550/220

10.- Nomeamento interino de catro auxiliares de Admón. Xeral para o Servizo de
Estatística. Expte:36455/220
SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA

11.- Subvención nominativa, mediante un convenio de colaboración coa
Asociación Cultural Vértixe, relativo á achega do Concello para a
organización do VIII Festival Vértixe Sonora. Expte. 3475/330.
12.- Subvención nominativa, mediante un convenio de colaboración coa
Asociación de Música Clásica, relativo á achega do Concello para a
organización do" IV Festival Internacional de Piano Cidade de Vigo". Expte.
3490/330.
13.- Subvención nominativa á “Asociación Cultural Reencanto Produccións” para
o desenvolvemento da “IX Edición do Festival Primavera do Cine en Vigo
2020”. Expte. 3492/330.
SERVIZOS XERAIS
14.- Expediente de contratación das obras do proxecto de "Impermeabilización
das cubertas do edificio do Centro Veciñal e Cultural de Valadares". Expte.
661/441.
15.- Prórroga do contrato subministro de vestiario do persoal municipal Lotes 1,2
e 3. Expte. 4799/440.
16.- Proposta de aprobación do proxecto de “Rehabilitación do muro do Parque
de O Castro”. Expte. 4734/443.
TURISMO
17.- Transferencia de financiamento articulado mediante convenio de
colaboración coa Fundación Vigo Convention Bureau para dar continuidade á
difusión das actuacións de promoción conducentes á presentación da
candidatura das “Illas Cíes Patrimonio da Humanidade” - ano 2020. Expte.
7738/104.
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VOLUNTARIADO
18.- Prórroga contrato maior de servizos de apoio técnico á Oficina Municipal de
Voluntariado e formación ás persoas voluntarias e entidades de voluntariado.
Expte. 937/322.
VIGOZOO
19.- Prórroga do contrato da subministración de pensos e demais forraxes para o
consumo da fauna animal no parque zoolóxico de VigoZoo. Expte.
10615/612.
20.- 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 29 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.
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

