SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 936/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 30 DE DECEMBRO DE 2020.
1.-

APROBACIÓN ACTAS: acta da sesión extraordinaria e urxente do 18 de
decembro, ordinaria e extraordinaria e urxente do 23 de decembro de 2020.

2.-

CONTRATACIÓN
Planificación da contratación do Concello de Vigo do ano 2021. Expte.
6514/241.

3.-

INTERVENCIÓN XERAL
Proposta de aprobación das contas xustificativas de libramentos a xustificar.
Expte. 102800/140.

4.-

RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino dun técnico medio de arquivos para o servizo de
Bibliotecas. Expte. 36768/220.

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Revogación total e perda do dereito ao cobro da subvención outorgada á
Asociación Folclórica Tradicional Os Ventos de Comesaña no ano 2019.
Expte. 9604/320.
PATRIMONIO
Adscrición á Xerencia municipal de Urbanismo do inmoble de titularidade
municipal sito no n.º 10 da Subida o Castelo. Expte. 20655/240.
URBANISMO
Dar conta do pase a vía de constrinximento de cotas de conservación. Expte.
13075/407.
VIAS E OBRAS
Prórroga do contrato mixto de subministro e servizos, na súa modalidade de
arrendamento de maquinaria con ou sen condutor para reparación de
infraestruturas viarias no taller de Vías e Obras. Expte. 82229/250.
VIGOZOO
Expediente de contratación, a través de procedemento aberto de tramitación
ordinaria, do servizo de mantemento e xestión do Exotarium e Nocturama de
VigoZoo. Expte. 10483/612.

10.- 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 30 de decembro de 2020, ás 13,00 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

