SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 851/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 23 DE XULLO DE 2020.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Aprobación actas: Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 17
de xullo de 2020.
BENESTAR SOCIAL
Prórroga do contrato de Xestión Centro Integral de Inclusión e Emerxencia
Social do Concello de Vigo (CIIES-Albergue)– 2020/2021. Expte.
202510/301.
COMERCIO
Expediente de contratación do servizo de tarefas auxiliares de supervisión do
funcionamento da venda ambulante nos mercadillos e outros eventos no
termo municipal de Vigo. Expte. 7175/106.
CONTRATACIÓN
Expediente de contratación do subministro de libros e publicacións con
destino a distintos servizos do Concello de Vigo. Expte. 6435/241.
DEPORTES
Rexeitamento da solicitude de aboamento dunha subvención a favor da
Fundación Celta de Vigo en relación ó financiamento do seu proxecto
deportivo da tempada 2018/2019. Expte. 19653/333.

6.-

EDUCACIÓN
Prórroga do contrato para a xestión da Escola Municipal de Teatro (EMT).
Expte. 16769/332.

7.-

IGUALDADE
Prórroga do contrato de xestión e dinamización do Centro de Documentación
e Recursos Feministas. Expte. 8568/224.

8.-

9.-

Prórroga anual do contrato de xestión e dinamización da Casa das Mulleres.
Expte. 8398/224.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun subalterno, para
Conserxería. Expte. 36033/220.

URBANISMO
10.- Proposta de solicitude de participación na anualidade 2020, no programa de
fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan Estatal de
Vivenda 2018-2021, da “Área de Rehabilitación integral xeral do grupo de
Casas de Santa Clara”, en Vigo. Expte. 3379/431.
11.- Proposta de solicitude de participación na anualidade 2020 no programa de
fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan Estatal de
Vivenda 2018-2021, da “Área de Rehabilitación Integral Xeral Bueu-Moaña,
polígono de Coia – Vigo”. Expte. 3378/431.
12.- Proposta de solicitude de participación na anualidade 2020 no programa de
fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan Estatal de
Vivenda 2018-2021, da “Área de Rehabilitación Integral Xeral de Bouzas” en
Vigo. Expte. 3377/431.
13.- Proposta de solicitude de participación na anualidade 2020 no programa de
fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan Estatal de
Vivenda 2018-2021, da “Área de Rehabilitación de Conxunto Histórico do
Casco Vello” de Vigo. Expte. 3376/431.
SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
14.- Dar conta dos contratos menores realizados polo Servizo de Museos
municipais nos meses de marzo a xuño de 2020. Expte. 2794/341.
SERVIZOS XERAIS
15.- Expediente de contratación das obras para a execución do “Proxecto
básicos e de execución para a renovación de céspede artificial e instalacións
no campo de fútbol de A Guía”, e do “Proxecto básico e de execución para a
renovación de céspede artificial no campo de fútbol de Fragoselo-Coruxo.”
Expte. 565/441.
VIGOZOO
16.- Expediente de contratación do subministro de presas e demais alimentación
para a fauna de VigoZoo. Expte. 10368/612.
17.- Rogos e preguntas.
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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 23 de xullo 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,
Abel Caballero Álvarez

