SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 801/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 24 DE ABRIL DE 2020.

1.2.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Declaración de imposibilidade total de e execución do contrato dos servizos
técnicos docentes para o desenvolvemento das actividades físico deportivas
do programa de “Ximnasia pra persoas maiores”, como consecuencia do
Coronavirus COVID-19. Expte. 6471/241.

3.-

Declaración de imposibilidade total de execución do contrato de servizos de
atención ao público en dependencias da rede de museos municipais, como
consecuencia do Coronavirus COVID-19. Expte 6458/241,

4.-

Declaración de imposibilidade total de execución do contrato de servizos
auxiliares necesarios para o funcionamento dun aula de estudio sito no
edificio Auditorio-Pazo de Congresos, na avda. de Beiramar, en Vigo, como
consecuencia do Coronavirus COVID- 19. Expte. 6470/241.

5.-

Declaración de imposibilidade de execución do contrato de construción e
explotación de dúas piscinas cubertas nas parcelas do PERI-4 Barreiro II e
na Praza Central do Polígono I do PERI II A Florida B, como consecuencia do
Coronavirus COVID-19. Expte. 6461/241.

6.-

Declaración de imposibilidade de execución do contrato de xestión e
explotación do novo complexo deportivo de Navia, como consecuencia do
Coronavirus COVID-19. Expte. 6460/241.

7.-

Adxudicación do contrato de subministro de luvas de protección para a
Policía Local pola crise COVID-19, por tramitación de emerxencia. Expte.
69444/212.

8.-

Adxudicación do contrato de servizo de información cidadá 010 os sábados,
domingos e festivos, para atender ás necesidades derivadas da situación de
emerxencia sanitaria xerada polo COVID-19, por tramitación de emerxencia.
Expte. 3875/321.

9.-

Adxudicación do contrato de servizos de seguridade para a vixilancia do
albergue provisional do Pavillón Municipal do Berbés por tramitación de
emerxencia. Expte. 197780/301.

10.-

Adxudicación do contrato de subministro de xel hidroalcólico por tramitación
de emerxencia. Expte. 69510/212.

11.-

Adxudicación do contrato de servizos para a posta en funcionamento dun
dispositivo de illamento, por tramitación de emerxencia. Expte. 197781/301.

12.-

Adxudicación do contrato de subministro de tuppers e bolsas para o
programa de reparto de comida a domicilio, por tramitación de emerxencia.
Expte. 198526/301.

13.-

Adxudicación dun contrato de emerxencia para o subministro de cátering
para oprograma de reparto de comida a domicilio. Expte.197916/301.

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 Sala de Plenos o día 24 de abril de
2020, ás 13,30 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

