SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 899/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 12 DE NOVEMBRO DE 2020.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7-

APROBACIÓN ACTAS: acta da sesión extraordinaria e urxente do 3 de
novembro e ordinaria e extraordinaria e urxente do 5 de novembro de 2020.
CONTRATACIÓN
Proposta de substitución do servizo xestor do contrato de subministro de
vestiario para o persoal municipal do Concello de Vigo. Expte. 6632/440.
DEPORTES
Proposta para declarar deserta a convocatoria de subvencións a entidades
deportivas sen ánimo de lucro orientadas á construción dun campo de béisbol
na cidade de Vigo. Expte. 19398/333.
DISTRITOS
Proxecto de convenio marco de colaboración do Concello de Vigo coa
Diocese de Tui-Vigo para contribuír ao mantemento, conservación,
restauración, difusión e divulgación do patrimonio cultural de titularidade
eclesiástica sito no ámbito municipal. Expte. 2322/150.
EMPREGO
Resolución da convocatoria de “Subvencións para o fomento do emprego
mediante proxectos relacionados coa investigación, a innovación e o
emprego”. Expte. 17466/77.
Aboamento de asistencias aos tribunais de selección de traballadores do
Programa “Vigo Emprega”. Expte. 17481/77.
RECURSOS HUMANOS
Resolución de recurso potestativo de reposición interposto contra as bases
xerais e específicas da Oferta de Emprego Público 2017, 2018 e 2019. Expte.
36409/220.

8.-

SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo servizo da Área
de Cultura, nos meses de xullo, agosto, setembro de outubro de 2020. Expte.
3576/330.

9.-

TURISMO
Prórroga contrato de alugueiro entre o Concello de Vigo e a Zona Franca dos
locais nº1, nº 4 e nº 2 do edificio dotacional de Montero Ríos. Expte.
7754/104.

ASUNTOS URXENTES
10.- Expediente de
contratación, por procedemento aberto simplificado
tramitación urxente, de servizos do servizo de supervisión e apoio loxístico
fronte ao COVID-19 no ámbito da programación do nadal 2020-2021. Expte.
7486/106.
11.- Nomeamento interino de dous/dúas auxiliares de administración xeral para o
Servizo de Benestar Social. Expte. 36634/220.
12.- Rogos e preguntas.

