SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 894/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 5 DE NOVEMBRO DE 2020.

1.-

2.-

APROBACIÓN ACTAS: sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 29 de
outubro de 2020.
ADMÓN. ELECTRÓNICA
Proposta de adhesión do Concello de Vigo á plataforma Notific@ da
Administración Xeral do Estado. Expte. 9283/113.

3.-

Integración do Concello de Vigo no servizo @podera, dentro dos servizos en
rede do Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración Xeral do
Estado. Expte. 9284/113.

6.-

Integración do Concello de Vigo no servizo Representa da Administración
Xeral do Estado. Expte. 9285/113.

5.-

Integración do Concello de Vigo no Sistema de Información Administrativa
(SIA) da Administración Xeral do Estado e os seus servizos en rede. Expte.
9286/113.

6.-

Integración do Concello de Vigo nos servizos da Infraestrutura e Sistemas de
Documentación Electrónica (InSide) da Administración Xeral do Estado.
Expte. 9287/113.

7.-

8.-

9.-

ALCALDÍA
Modificación de delegación de competencias da Xunta de Goberno Local nos
concelleiros-delegados de Área e nos demais delegados de competencias.
Expte. 601/1102.
ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de sentenzas e outras resolucións xudiciais
que resolven procedementos. Expte. 13218/111.
BENESTAR SOCIAL
Proposta de anulación parcial do RC nº 20200003224 (Axudas alugueiro
vivenda, alimentos e c. Enerxética) do Programa municipal de axudas
extraordinarias a familias contra desafiuzamentos e para subministros e
alimentación. Expte. 209332/301.

10.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Benestar Social entre os meses de xaneiro a setembro 2020. Expte.
209534/301.
IGUALDADE
11.- Dar conta da renuncia presentada pola entidade Yidam CEIP Balaídos á
subvención concedida ao abeiro do “Programa de subvencións da
Concellería de Igualdade a entidades deportivas de Vigo para a promoción
do deporte feminino na tempada 2019/2020”. Expte. 10052/224.
12.- Dar conta da renuncia presentada pola entidade Veteranas de Balonmano, á
subvención concedida do “Programa de subvencións da Concellería de
Igualdade a entidades deportivas de Vigo para a promoción do deporte
feminino na tempada 2019/2020” . Extpe. 10084/224.
13.- Dar conta da renuncia presentada pola entidade Club de Loita Ciudad de
Vigo, á subvención concedida ao abeiro do “Programa de subvencións da
Concellería de Igualdade a entidades deportivas de Vigo para a promoción
do deporte feminino na tempada 2019/2020”. Expte. 10097/224.
14.- Dar conta da renuncia presentada pola entidade Club Saladino Cortizo á
subvención concedida ao abeiro do “Programa de subvencións da
Concellería de Igualdade a entidades deportivas de Vigo para a promoción
do deporte feminino na tempada 2019/2020”. Expte. 10108/224.
LIMPEZA
15.- Rectificación de erro no expediente de liquidación da concesión do servizo
de instalación, limpeza, mantemento e reposición de colectores e papeleiras
no termo municipal de Vigo. Expte. 6966/252.
SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
16.- Proxecto de Ordenanza de Administración Electrónica do Concello de Vigo.
Expte. 152/1102.
SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
17.- Subvención nominativa á "Agrupación Fotográfica Galega" para o
desenvolvemento da XXV edición do Maratón Fotográfico Virtual 2020.
Expte. 3491/330.
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SERVIZOS XERAIS
18.-

Prórroga do contrato de subministro de vestiario para o persoal municipal,

lote 4. Expte. 4799/440.
19.- Proposta de aprobación do proxecto de “Implantación de vía verde sobre o
antigo trazado ferroviario entre Teis e Urzáiz 2ª fase”. Expte. 4836/443.
20.- Proposta de aprobación do proxecto de “Protección, iluminación ornamental
e cubrición do tranvía, da Praza do Emigrante” . Expte. 4595/443.
21.- 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 5 de novembro 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

