SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 694/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 5 DE DECEMBRO DE 2019.

1.-

Acta da sesión ordinaria do 29 de novembro de 2019.

2.-

CONTRATACIÓN
Adxudicación da contratación dos servizos de deseño e produción de cinco
carrozas para a Cabalgata de Reis. Expte.8165/335.

3.-

4.-

EDUCACIÓN
Expediente de contratación do subministro de gasóleo tipo “C” para as
instalacións de calefacción e produción de auga quente (AQS) dos Colexios
Públicos de Educación Infantil e Escolas Municipais dependentes do Concello
de Vigo. Expte. 23073/332.
EMPREGO
Outorgamento das Axudas Municipais á Creación de Empresas 2019. Expte.
16490/77.

5.-

Dar conta dos contratos menores tramitados polo Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego durante os meses de abril-maio-xuño de 2019. Expte.
16948/77.

6.-

Proposta de ampliación do prazo de xustificación convenio coa “Asociación
de Industriales Metalúrgicos de Galicia” para o desenvolvemento da Feira
Internacional das Tecnoloxías do Metal (MINDTECH-2019). Expte. 16711/77.

7.-

8.-

IGUALDADE
Proposta de autorización de gasto complementario do RC emitido por importe
inicial de 15.000,00 € para o Programa de Axudas económicas directas para
mulleres en situación de violencia de xénero - Ano 2019. Expte. 8955/224.
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 5 de decembro 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

