SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 840 /1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 2 DE XULLO DE 2020.
1.-

Acta da sesión ordinaria do 26 de xuño de 2020.

2.-

ALCALDÍA
Contratación do servizo de organización protocolaria para a celebración de
actos e recepcións celebrados polo Concello de Vigo. Expte. 18030/101.

3.-

ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de sentenzas e outras resolucións xudiciais que
resolven procedementos (Relación n.º 6/2020). Expte. 12862/111.

4.-

BENESTAR SOCIAL
Expediente de contratación, por procedemento aberto, do Servizo de Axuda
no Fogar (SAF) do Concello de Vigo. Expte. 197921/301.

5.-

6.-

Proxecto de convenio de colaboración coa “Fundación Secretariado Gitano”
(FSG) para a execución do “Programa de atencións ás familias e unidades de
convivencia (loita contra a pobreza e a exclusión social da comunidade
xitana”- anos 2020-2021. Expte. 199573/301.
CONTRATACIÓN
Adxudicación do contrato de subministro e instalación de cartelería informativa
COVID-19 en parques infantís, áreas biosaudables e pistas deportivas, por
tramitación de merxencia. Expte. 48303/446.

7.-

Adxudicación do contrato do servizo de desinfección de parques infantis,
areas biosaudables e pistas deportivas, por tramitación de emerxencia. Expte.
48304/446.

8.-

Adxudicación don contrato de servizos de tarefas auxiliares de control de
aforos fronte o COVID-19 nos parques infantís, áreas biosaudables e pistas
deportivas, por tramitación de emerxencia.. Expte. 48305/446.

9.-

Proposta de inicio de procedemento para resolución de oficio do contrato
mixto de subministro e servizos dun sistema de xestión de emerxencias con
equipo de xeolocalización para o servizo de bombeiros. Expte. 6497/241.

EMPREGO
10.- Corrección de erro material no importe da aceptación da subvención para a
contratación temporal polas entidades locais de persoas en situación ou risco
de exclusión social, TR 351F 2020/48-5. Expte. 17078/77.
IGUALDADE
11.- Proposta de prórroga excepcional na cesión de vivenda municipal de
protección para mulleres vítimas de violencia de xénero identificada co código
nº E-638-C-8. Expte. 9079/224.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
12.- Perda do dereito ao cobro da subvención para o financiamento de gastos de
organización de actos sociais e encontros veciñais (carpas) outorgada á
Sociedade, Cultural, Deportiva e Recreativa Helios de Bembrive. Expte.
9398/320.
13.- Perda do dereito ao cobro da subvención para o financiamento de gastos de
organización de actos sociais e encontros veciñais (carpas) outorgada á
Asociación de Veciños de Beade AVCU-CSCR. Expte. 9399/320.
14.- Perda do dereito ao cobro da subvención para o financiamento de gastos de
organización de actos sociais e encontros veciñais (carpas) outorgada ao
Centro Cultural Recreativo de Valladares. Expte. 9402/320.
15.- Bases reguladoras e convocatoria das “Subvencións para o fomento do
Asociacionismo e da Participación Cidadá (2020)”. Expte. 9530/320.
RECURSOS HUMANOS
16.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dezanove oficiais de
instalacións, por un período de seis meses, para o Servizo de Educación.
Expte. 35871/220.
17.- Rectificación de erro no expte. de nomeamento interino de unha operadora
informática para o servizo de Administración Electrónica. Expte: 35610/220.
TRANSPORTES
18.- Declaración de caducidade do permiso municipal de condutor de taxi nº 2980.
Expte. 2542/449.
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TESOURERÍA
19.- Prórroga do Contrato de colaboración integral na xestión recadadora do
Concello de Vigo, mediante sistemas de cobro: presencial, autoservizo e
telemático, así como a prestación de servizos bancarios de pagos e apertura
dunha oficina institucional. Expte. 16026/541.
ASUNTOS URXENTES
20.- Informe sobre o recurso especial presentado contra o prego de cláusulas
administrativas particulares que rexe a “contratación do servizo de
conservación e reposición das zonas de xogos, áreas biosaudables, espazos
recreativos de auga, mobiliario urbano e fontes ornamentais das zonas
verdes da cidade de Vigo”. Expte. nº 12887/446.
21.- Expediente de contratación de servizos de vixilancia de seguridade e
mantementos de instalacións de seguridade en centros e actividades da Área
de Cultura. Expte. 2644/341.
22.- Rogos e preguntas.

