SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 934/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 23 DE DECEMBRO DE 2020.
1.- Ratificación da urxencia.
2.-

3.-

4.-

DEPORTES
Resolución de concesión de subvención a favor da entidade Club Atletismo
Femenino Celta en base ó desenvolvemento do proxecto xeral de actividade
da entidade considerada de elite na tempada deportiva 2019/2020. Extpe.
20330/333.
Resolución de concesión de subvención a favor da entidade Real Club Celta
de Atletismo en base ó desenvolvemento do proxecto xeral de actividade da
entidade considerada de elite na tempada deportiva 2019/2020. Extpe.
20327/333.
DISTRITOS
Proposta de concesión directa de subvención á Diocese Tui Vigo mediante
sinatura de convenio específico para o para o financiamento da “recuperación
das instalacións do palco de música de Santa Mariña de Cabral”. Expte.
2325/150.

ELECTROMECÁNICOS
5.- Aprobación das Memorias descritivas para solicitude subvención Programa de
Proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha
economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER de
crecemento sostible 2014-2020. Expte. 51853/444.
6.-

7.-

FESTAS
Resolución da convocatoria de programas Cabalgata de Reis e Entroido dos
convenios de colaboración empresarial con entidades privadas para actividades socioculturais e de interese xeral organizadas polo Concello de Vigo. Expte. 8615/335.
RECURSOS HUMANOS
Proposta de aprobación de lista provisional de admitidos e excluídos,
designación de membros do órgano de selección e lugar e data do proceso
selectivo de Condutor Bombeiro- OEP anos 2017, 2018 e 2019 (1ª Fase).
Expte. 36708/220.

8.-

URBANISMO
Aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo. Expte. 12161/407.

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 23 de decembro de 2020, ao remate da sesión ordinaria
convocada para a mesma data, 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

