SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 820/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 29 DE MAIO DE 2020.
1.2.-

3.-

Ratificación da urxencia.
ADMÓN. ELECTRÓNICA
Prórroga do Convenio colaboración para o impulso da “Chave dixital”
(Dispositivo móbil multifuncional) de acceso a servizos municipais. Exp
8267/113.
CONTRATACIÓN
Modificación do contrato do lote 10 “Campamento con pernocta en Vigozoo”
do procedemento aberto para a contratación dos servizos de programación e
execución dos campamentos de verán 2019. Expte. 6480/241.

4.-

Adxudicación do contrato de subministro para a adquisición de portátiles para
o teletraballo, por procedemento de emerxencia. Expte. 9191/113.

5 .-

Informe sobre o recurso especial en materia de Contratación interposto pola
empresa ATLANTIC PONTE 2000 SLU no procedemento aberto para a
contratación da xestión do centro de usos múltiples Vigosónico da
Concellería de Xuventude. Expte. 8922/336.

6.-

Adxudicación do contrato de subministro e instalación de marcadores
espaciais de ordenación de usos nos areais de Samil, Argazada, Foz dereita
e o Vao, por tramitación de emerxencia. Expte.14771/306.

7-

Adxudicación do contrato de subministro de de elementos de protección dos
traballadores e usuarios para a apertura dos centros de servizos sociais.
Expte. 200466/301.

8.-

SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
Convocatoria e bases de subvencións para financiamento de actividades
socioculturais realizadas por empresas e/ou empresarios/as no AuditorioPazo de Congresos “Mar de Vigo”. Expte. 3285/330.
SERVIZOS XERAIS

9.-

Expediente de contratación das obras para a execución do proxecto de
“Obras de urbanización dos espazos intersticiais na Estación Intermodal de
Vigo”. Expte. 561/441.

XUVENTUDE
10.- Proposta de aprobación do Programa de Actividades de Verán Xove 2020.
Expte. 9077/336.
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 o día 29 de maio de 2020, ás 14,30 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

