SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 816/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 22 DE MAIO DE 2020.

1.2.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Reanudación da execución do contrato de servizos de atención ao público en
dependencias da rede de museos municipais. Expte. 6458/241.

3.-

Adxudicación do contrato de servizos para o aloxamento e manutención
temporal das vítimas de violencia de xénero de Vigo que se atopen en
situación de necesidade de acollemento, por tramitación de emerxencia.
Expte. 10003/224.

4.-

Adxudicación do contrato de subministro de elementos de protección dos
traballadores e usuarios para a apertura dos centros de servizos sociais, por
tramitación de emerxencia. Expte. 200020/301.

5.-

Adxudicación do subministro de material de oficina consumible. Expte.
6414/241.

6.-

Adxudicación do contrato de servizos de realización dunha campaña
institucional de información en medios de comunicación na desescalada da
crise do COVID-19", por tramitación de emerxencia. Expte. 18035/101.
EDUCACIÓN

7.-

8.9.-

Reanudación do procedemento de adxudicación de prazas e matrícula nas
escolas infantís municipais para o curso 2020-2021.Expte. 24176/332.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino de un oficial de instalacións e un peón, por un período
de cinco meses para Medio Ambiente (praias).Expte. 35744/220.
Nomeamento interino de oito operarios-peóns, un oficial xardineiro e un oficial
condutor, por un período de cinco meses para o Servizo de Limpeza (praias).
Expte. 35783/220.

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 do Pleno o día 22 de maio de
2020, ás 13,50 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.
SGF/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Yolanda Aguiar Castro
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

