SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 644/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 12 DE SETEMBRO DE 2019.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Acta da sesión ordinaria do 5 de setembro e extraordinaria e urxente do 6 de
setembro de 2019.
BENESTAR SOCIAL
Dar conta dos contratos menores tramitados no Servizo de Benestar Social
durante os período marzo-agosto 2019. Expte. 191076/301.
COMERCIO
Prórroga dos contratos de xestión e explotación do servizo público dos
mercados municipais do Berbés, Bouzas, Calvario, Progreso, Travesas e Teis.
Expte. 5628/106.
CONTRATACIÓN
Adxudicación da contratación dos servizos de procurador dos tribunais do
Concello de Vigo no partido xudicial de Madrid e perante órganos
xurisdicionais e especiais con sede nesa Cidade. Expte. 11999/111.
DEPORTES
Proxecto de convenio de colaboración coa Deputación Provincial de
Pontevedra para o desenvolvemento do “Trofeo Concello de Vigo de
Piragüismo e Vela 2019”. Expte. 18849/333.
EMPREGO
Proxecto de Convenio entre a Consellería de Economía, Emprego, e Industria
e o Concello de Vigo para a acreditación da formación impartida polo Concello
de Vigo no marco do proxecto “Vigo pola inserción laboral” cofinanciado polo
Fondo Social Europeo. Expte. 16632/77.
IGUALDADE
Dar conta da “Renuncia presentada pola entidade Asociación Española
Contra el Cáncer á subvención concedida ao abeiro do Programa específico
de subvencións da Concellería de Igualdade para a realización de programas
e/ou actividades de promoción das mulleres do ano 2019”. Expte. 9132/224.

8.-

9.-

SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
Subvención nominativa, mediante un convenio coa Asociación de Corais
Polifónicas de Vigo (ACOPOVI), para o desenvolvemento do programa “Vigo,
un mar de corais”-2019. Expte. 2855/330.
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 súa Sala o día 12 de setembro de 2019, 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

