Secretaria do Goberno local
Expte. 798/1102.

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 16 DE ABRIL DE 2020.
1.-

2.-

Acta da sesión ordinaria do 2 de abril, extraordinaria e extraordinaria e
urxente do 9 de abril de 2020.
CONTRATACIÓN
Adxudicación dun contrato de emerxencia para a reparación do vehículo
de altura matrícula E2188BFL. Expte. 6094/213.

3.-

Adxudicación dun contrato de emerxencia para o subministro de 4.000
mascarillas de protección autofiltrante FFP2. Expte.69423/212.

4.-

Adxudicación do contrato de subministro para a adquisición de portátiles
para o teletraballo da plantilla por tramitación de emerxencia. Expte.
9146/113.

5.-

Proposta de adxudicación da contratación do servizo necesario para o
mantemento e soporte de aplicacións propiedade do Concello (20202025) . Expte. 8952/113.

6.-

Adxudicación dun contrato de emerxencia para o subministro de buzos
de protección persoal. Expte. 69412/212.

7.-

SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
Subvención nominativa á entidade ÁRTIKA CB para o financiamento do
programa das artes escénicas 2019-20 na sala ÁRTIKA. Expte.
3291/330.

8.-

Subvención nominativa á Asociación Galega de Instrumentos de Corda,
para o financiamento do desenvolvemento do 8º concurso de
instrumentos de corda Cidade de Vigo e concerto de apertura. Expte.
3257/330.

9.-

Subvención nominativa, mediante un convenio co “Instituto de Estudios
Vigueses” para a organización do programa de actividades 2020. Expte.
3223/330.

10.- Subvención nominativa, mediante un convenio coa “Fundación Coral
Casablanca”, para a organización do programa de concertos 2020.
Expte. 3212/330.

11.- Subvención nominativa, mediante un convenio coa “Orquesta clásica de
Vigo”, para o desenvolvemento do programa de concertos 2020. Expte.
3211/330.
XUVENTUDE
12.- Proxecto de convenio co Centro Recreativo, Artístico e Cultural de
Coruxo para o desenvolvemento dun Programa de dinamización infantil e
xuvenil. Expte. 9045/336.
13.- Proxecto de convenio coa Asociación de Familias de Persoas con
Parálise Cerebral (APAMP) para o desenvolvemento dun Programa de
dinamización infantil e xuvenil concretado nunha ludoteca inclusiva no
ano 2020. Expte. 9041/336.
14.- 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 de Plenos o día 16 de abril de
2020, 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

