SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 806/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 7 DE MAIO DE 2020.
1.2.-

3.-

4.-

Acta da sesión ordinaria do 30 de abril de 2020.
ADMÓN. ELECTRÓNICA
Expediente de contratación do servizo de mantemento do sistema de
arquivado CENTERA, por procedemento
aberto ordinario. Expte.
8941/113.
BENESTAR SOCIAL
Addenda ao Convenio de colaboración coa Asociación Freixeiro de
Axuda ao necesitado (AFAN) para a atención inmediata de persoas e
familias en situación de necesidade. Expte. 198464/301.
CONTRATACIÓN
Adxudicación do contrato de subministro de máscaras cirúrxicas por
tramitación de emerxencia. Expte. 9557/320.

5.-

Declarar deserto o lote 2 do procedemento aberto simplificado para o
alleamento de efectos non utilizables (vehículos ao final da súa vida útil e
material de chatarra) Expte. 13981/445.

6.-

Adxudicación dun contrato de subministro de pan para o programa de
reparto de comida a domicilio, por tramitación de emerxencia. Expte.
198667/301.

7.-

Adxudicación do contrato de servizos de desenvolvemento informático
dun módulo para implementar no Programa de xestión do servizo de
Benestar Social , por tramitación de emerxencia. Expte. 197779/301.

8.-

Adxudicación do contrato de servizos de limpeza do dispositivo de
aloxamento provisional habilitado no Seminario Maior de Vigo, por
tramitación de emerxencia. Expte. 198965/301.

9.-

DEPORTES
Subvención nominativa mediante convenio coa entidade Clube
Deportivo Valladares en base ó desenvolvemento do proxecto xeral de
actividade da entidade considerada de elite na tempada deportiva
2019/2020. Expte. 19588/333.

10.- Subvención nominativa mediante convenio coa entidade de Vigo Rugby
Clube en base ó desenvolvemento do proxecto xeral de actividade da
entidade considerada de elite na tempada deportiva 2019/2020. Expte.
19581/333.
FESTAS
11.- Pagamento dos dereitos de autor xerados polos espectáculos do
programa Vigo en Festas 2019. Expte. 8298/335.
IGUALDADE
12.- Bases reguladoras específicas da Concellería de Igualdade para a
concesión de subvencións a entidades deportivas de Vigo para a
promoción do deporte feminino na tempada 2019/2020. Expte.
9745/224.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
13.- Proxecto de convenio coa “Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo
y Mancomunidad” para axudar ao financiamento dos gastos de aluguer
do seu local social necesario para o desenvolvemento das actividades
da entidade. Expte. 9460/320.
RECURSOS HUMANOS
14.- Rectificación de erro no expte. de retribucións de funcionarios en
prácticas. Expte. 34536/220.

15.-

ASUNTOS URXENTES
Proposta de acordo de non celebración do contrato de Promoción
Turística da Cidade de Vigo 2020-2022. Expte. 7644/104.

16.-

Proposta de aprobación do Proxecto de “Obras de Urbanización dos
Espazos intersticiales na Estación Intermodal de Vigo”. Expte.
4413/443.

17.-

Rogos e preguntas.
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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 7 de maio 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

