SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 811/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 21 DE MAIO DE 2020.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 13 de maio, ordinaria do 14 de
maio e extraordinaria e urxente do 15 de maio de 2020.
BENESTAR SOCIAL
Addenda ao Convenio de colaboración coa Asociación de axuda ao enfermo
mental DOA, para o desenvolvemento do seu Programa de actividades –
anos 2019-2021. Expte. 197897/301.
Bases reguladoras para a concesión de axudas municipais de libros, material
escolar e comedor para alumnos/as de centros docentes públicos e privados
concertados de educación infantil (2ª Etapa) educación primaria e
secundaria, do Concello de Vigo-Curso 2020/2021. Expte. 197177/301.
CONTRATACIÓN
Resolución definitiva do contrato mixto de obra e servizos das obras de“implantación de vía verde sobre antigo trazado ferroviario entre Teis e Urzáiz" e
o mantemento das zonas verdes, do mobiliario urbano e das instalacións
eléctricas. Expte. 6440/241.
Adxudicación da contratación do servizo de prestación do Programa de coidadores de barrio do Servizo de Benestar Social do Concello de Vigo reservado a empresas de inserción (disposicións adicionais 4ª e 48ª da LCSP).
Expte. 194221/301.
DEPORTES
Proposta para transferencia de financiamento á Fundación Vigo en Deporte
(Fundación VIDE) pola dinamización do Programa de Promoción do Deporte
na cidade de Vigo durante o ano 2020. Expte. 19576/333.
EMPREGO
Bases reguladoras e convocatoria das “Axudas Municipais á Contratación
2020”. Expte. 17259/77.
MEDIO AMBIENTE
Prórroga das autorizacións para a ocupación, instalación e explotación por
terceiros particulares dos servizos de tempada: quioscos nos areais do
Concello de Vigo. Expte. 14527/306.

9.-

PATRIMONIO HISTÓRICO
Expediente de contratación das obras do “VI Programa para arrombar medianeiras e outros elementos verticais con incidencia na vía pública”. Expte.
9721/307.

RECURSOS HUMANOS
10.- Proposta de contratación interina en réxime laboral de dous Oficiais
coidadores/as, mantemento, vixilancia e control de VigoZoo para o servizo de
Vigozoo. Expte: 34797/220.
11.- Nomeamento interino dunha operadora informática para o servizo de
Administración Electrónica. Expte. 35610/220.
SERVIZOS XERAIS
12.- Expediente de contratación do servizo de de asistencia técnica á dirección de
obra municipal para o control e seguimento das obras de “humanización da
E.P. 2001 Calvario La Garrida. Tramo Iglesia de Beade A Garrida (PO 330).
Lugar de Porto, entre Regato Quintián e o nº 77 da Estrada do Porto”. Expte.
495/441.
13.- 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 do Pleno día 21 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,
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Abel Caballero Álvarez

