SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 709/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 30 DE DECEMBRO DE 2019.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Ratificación da urxencia.
ADMÓN. ELECTRÓNICA
Expediente de contratación por procedemento aberto ordinario coa finalidade
de realizar a contratación do servizo para a “Contratación do servizo de
mantemento de software desenvolvido internamente (2020-25)”. Expte.
8952/113.
BENESTAR SOCIAL
Bases e a convocatoria do “Programa contra desafiuzamentos e de
emerxencia social para o ano 2020”. Expte. 194514/301.
FESTAS
Resolución da convocatoria do programa “Cabalgata de Reis” de convenios
de colaboración empresarial con entidades privadas para actividades
socioculturais e de interese xeral organizadas polo Concello de Vigo. Expte.
8156/335.
Pagamentos dos dereitos de autor xerados polos espectáculos do programa
“Vigo en Festas 2019”. Expte. 8298/335.

6.-

INTERVENCIÓN XERAL
Aprobación das contas xustificativas das ordes de pago a xustificar do ano
2019 (5º ). Expte. 102744/140.

7.-

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
Proxecto de convenio de colaboración coa Deputación de Pontevedra para a
realización dun conxunto escultórico en pedra composto por un cangrexo e
dous bancos. Expte. 11857/446.

8.-

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Outorgamento das "Subvencións para o financiamento de gastos de
organización de actos sociais e encontros veciñais para o ano 2019". Expte.
8921/320.

9.-

PATRIMONIO
Bases Reguladoras para a cesión de uso gratuito do Auditorio-Pazo de
Congresos “Mar de Vigo”. Expte. 20415/240.

SERVIZOS XERAIS
10.- Adxudicación da contratación das obras de “Reparacións de filtracións no teito
da planta baixa da área de tributos e renovación de máquina de
climatización”. Expte. 275/441.

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 súa Sala o día 30 de decembro de
2019, ás
14,00 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

