SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 804/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 30 DE ABRIL DE 2020.
1.-

2.-

3.-

4.-

Acta da sesión ordinaria do 23 de abril e extraordinaria e urxente do 24 de
abril de 2020.
BENESTAR SOCIAL
Subvención á Asociación “España con ACNUR” (Comité Español do Alto
Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados) para o
desenvolvemento do proxecto humanitario “Protección de familias
desprazadas polo conflicto en Yemen”. Expte. 197760/301.
Subvención á organización internacional «World Food Programme» - WFP
(«Programa Mundial de Alimentos» - PMA), para o desenvolvemento do
proxecto humanitario: “Asistencia alimentaria en apoyo a la inseguridad
alimentaria de las poblaciones de la franja de gaza”. Expte. 197964/301.
CONTRATACIÓN
Adxudicación do contrato de subministro dunha máquina de vending instalada
no Pavillón municipal do Berbés por tramitación de emerxencia. Expte.
197778/301.

5.- Adxudicación da contratación do subministro de licenzas Windows de
estacións de traballo e a actualización-mantemento das licenzas Citrix
propiedade do Concello de Vigo. Expte. 9006/113.
6.- Adxudicación da contratación do servizo de vixilancia, socorrismo,
salvamento, asistencia sanitaria de primeiros auxilios e seguridade e
accesibilidade para o baño de persoas con mobilidade reducida en
determinados areais de Vigo anos 2020, 2021 e 2022. Expte. 14428/306.
7.- Adxudicación da contratación de servizos para a xestión, organización e
desenvolvemento do Programa Municipal de Educación Básica de persoas
adultas. Expte. 23910/332.
8.- Adxudicación da contratación do servizo de reparacións da flota de vehículos,
incluído o subministro dos repostos necesarios para as reparacións, do
Concello de Vigo (lote 1 e lote 2). Expte. 13218/445.

9.-

EMPREGO
Proposta de actualización da estructura salarial dos traballadores beneficiarios
do “acordo marco de regulación das condicións sociolaborais das
contratacións realizadas no marco do Plan de Emprego 2001-2007”. Expte.
17046/77.

IGUALDADE
10.- Expediente de contratación, por procedemento aberto simplificado, do servizo
para a xestión do programa de atención psicolóxica para menores fillas/os de
mulleres vítimas de violencia de xénero. Expte. 9846/224.
RECURSOS HUMANOS
11.- Nomeamento interino de cinco diplomados/as en traballo social para o Servizo
de Benestar Social. Expte. 35688/220.
SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
12.- Subvención nominativa, mediante un convenio coa Agrupación de Centros
Deportivos e Culturais de Vigo para o desenvolvemento do Programa Festa
da Cultura 2020. Expte. 3244/330.
SERVIZOS XERAIS
13.- Proposta de aprobación do proxecto de “Reforma interior e ampliación do
centro municipal de Servizos Sociais, Praza da Princesa, nº 7”. Expte.
4637/443.

14.15.-

ASUNTOS URXENTES
Programa “Vigo a favor da Igualdade Social e Dixital”.Expte. 9611/113.
Adxudicación do contrato de desinfección masiva de vías publicas mediante
vehículos cisterna pola crise COVID-19, por tramitación de emerxencia.
Expte. 7470/252.

16.- Rogos e preguntas.

