SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 835 /1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 18 DE XUÑO DE 2020.
1.-

2.-

3.-

4.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 11 de xuño e
extraordinaria e urxente do 12 de xuño de 2020.
BENESTAR SOCIAL
Concesión de subvención nominativa a UNICEF para o desenvolvemento do
proxecto: «Protexer aos nenos e nenas mais vulnerables dos efectos da
pandemia COVID-19 en Siria con subministros básicos”. Expte. 199739/301.
Bases reguladoras das «subvencións a entidades e asociacións de carácter
social sen ánimo de lucro para a realización de actividades na área dos
servizos sociais no ano 2020». Expte. 196995/301
CONTRATACIÓN
Adxudicación da contratación dos servizos de actualización, soporte e
mantemento do xestor de BBDD INFORMIX, do conector INFORMIX
GATEWAY e da ferramenta de BACKUP SPECTRUM PROTECT. Expte.
9058/113.

5.-

Adxudicación da contratación do servizo de mantemento do equipamento
hardware e o seu software base para os equipos EMC 2 Centera para o
Concello de Vigo. Expte. 8941/113.

6.-

Adxudicación da contratación de servizos para o mantemento integral das
instalación de calefacción e auga quente sanitaria dos colexios públicos da
Cidade de Vigo. Expte. 23692/332.

7.-

Proposta para deixar sen efecto o acordo de adxudicación do contrato de
subministración de elementos de protección dos traballadores e usuarios
para a apertura dos centros de servizos sociais. Expte. 200466/301.

8.-

Adxudicación do contrato para o suministro de mascarillas e gel
hidroalcohólico protección dos traballadores e usuarios para a apertura dos
centros de servizos sociais. Expte. 200466/301.

9.-

Adxudicación dun contrato emerxencia para o subministro de tarrinas e
bolsas para o reparto de comidas. Expte.201006/301.

10.-

EDUCACIÓN
Modificación das bases 1ª e 14ª da convocatoria para o desenvolvemento
das bolsas “Concello de Vigo” para estadías lingüísticas no estranxeiro para
alumnado da Escola Oficial de Idiomas de Vigo, ano 2020. Expte.
23807/332.

RECURSOS HUMANOS
11.- Aboamento de gastos de defensa xurídica do funcionario municipal NP
14025. Expte. 35487/220.
12.- Nomeamento interino dunha Diplomada en Traballo Social, por un período de
seis meses para o Servizo de Igualdade. Expte. 35869/220
13.-

14.-

Bases e convocatoria do proceso selectivo para a formación de bolsa de
emprego de Técnico/a de Administración Especial-Economista (Subgrupo
A1). Expte. 35503/220.
SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
Subvención nominativa, mediante un convenio coa “Fundación Carlos
Casares”, para a organización do programa de actividades 2020. Expte.
3292/330.

15.-

Subvención nominativa, mediante un convenio coa “Federación de Libreiros
de Galicia”, para o desenvolvemento das feiras do libro de Vigo durante o
ano 2020. Expte. 3228/330.

16.-

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 o día 18 de xuño 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.
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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

