SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 911 /1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 3 DE DECEMBRO DE 2020.
1.- APROBACIÓN ACTAS: acta da sesión ordinaria do 26 de novembro de 2020.
BENESTAR SOCIAL
2.- Indemnización substitutiva favor de “CLECE, S.A.” pola prestación do Servizo
de Axuda no Fogar no período 19.10.2020 – 31.10.2020. Expte. 210486/301.
3.- Proposta desestimatoria de recurso potestativo de reposición interposto contra
acordo da Xunta de Goberno Local en relación coas subvencións de Bono-Taxi
2020. Expte. 203253/301.
4.- Modificación do acordo entre o Bispado de Tui-Vigo e o Concello de Vigo para
a cesión do uso dos cuartos da 3ª planta da ala noroeste do seminario maior
“S. Xosé” de Vigo, para dispositivo PSF(persoas sen fogar) – COVID-19. Expte. 199138/301.
CONTRATACIÓN
5.- Adxudicación da contratación de servizos de produción técnica de apoio á
celebración de eventos deportivos do programa “Calendario de eventos
deportivos da cidade de Vigo”. Expte. 19710/333.
6.- Adxudicación da contratación do servizo de formación específica do programa
integrado para o emprego do Concello de Vigo 2019/2020. Expte. 16940/77.
DISTRITOS
7.- Doazón pola Fundación Amancio Ortega de Escola Infantil no Camiño do
Areeiro (Bembrive) e doazón do mobiliario e do equipamento da Escola. Expte.
1472/110.
EDUCACIÓN
8.- Proxecto de convenio de colaboración coa Universidade de Vigo para o
desenvolvemento de programas de axudas aos alumnos – 2020. Expte.
24632/332.
RECURSOS HUMANOS
9.- Nomeamento interino, por acumulación de tarefas, de tres oficiais
sepultureiros para o servizo de Cemiterios por un período de seis meses.
Expte. 36635/220.

10.- Prórroga do programa de “Actuación interdepartamental entre o Servizo de
Igualdade e a Area de Recursos Humanos e Formación para a implementación
do Plan de Igualdade e selección de persoal interino asignado ao mesmo”.
Expte. 36609/220.
SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
11.- Proxecto de convenio de colaboración coa Consellería de Cultura, Educación
e Universidade da Xunta de Galicia para a renovación do compromiso de
integración na Rede de Bibliotecas de Galicia da Biblioteca Pública Municipal
“Xosé Neira Vilas”. Expte. 16116/331.
12.- Levantamento do depósito da obra "Tarde de decembro" de Francisco Lloréns
asignada á colección do museo municipal "Quiñones de León" (nº inv. 485). Expte.
6754/337.
SERVIZOS XERAIS
13.- Recoñecemento da inversión das obras da prórroga da concesión
administrativa da xestión integral do servizo de abastecemento e saneamento
de augas executadas ata o 28 de febreiro de 2019. Expte. Expte. 6496/440.
14.- Dar conta da tramitación do expediente “Renovación de rede de abastecemento
na rúa Filipinas. Fase I”- obras do Plan de Inversións de Aqualia. Expte. 5539/440.
15.- Dar conta da tramitación do expediente “Renovación de rede de abastecemento
na rúa Filipinas. Fase II”- obras do Plan de Inversións de Aqualia. Expte. 5539/440.

16.- Proposta de aprobación do proxecto de obras de “Humanización da rúa
Troncoso”. Expte. 4256/443.
17.- Proxecto de convenio de colaboración coa Deputación Provincial de
Pontevedra para a execución de actuacións de "Cubrición dos patios do CEIP
Balaídos e CEIP Pintor Laxeiro”.Expte. 665/441.
18.- Expediente de contratación das obras para a execución do proxecto de
“Humanización das rúas Julia Minguillón e Vista Alegre”. Expte. 684/441.
19.- Expediente de contratación da execución das obras de "Mellora do firme en
distintos viais no Concello de Vigo, Lote 1 Vigo Norte, Lote 2 Vigo Leste, e
Lote 3 Vigo Sur": Expte. 667/441.
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VÍAS E OBRAS
20.- Prórroga do contrato de arrendamento de equipos e materiais auxiliares de
obra para o Taller de Vías e Obras. Expte. 81514/250.
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 3 de decembro 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

