SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 868 /1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 17 DE SETEMBRO DE 2020.

1.2.-

3.-

APROBACIÓN ACTAS: Acta da sesión ordinaria do 10 de setembro de 2020.
BENESTAR SOCIAL
Proxecto de convenio de colaboración coa “Asociación La Sal de la Tierra”
para o sostemento do seu comedor social e servizo de reparto de alimentos
(2020-2021). Expte. 201035/301.
CONTRATACIÓN
Dar conta da resolución do TACGAL sobre o recurso presentado contra os
pregosdo contrato de apertura, atención ao público, control, manexo de
equipamento e peche de instalacións deportivas dependentes do Servizo de
Deportes Expte. 3275/611.

4.-

Adxudicación da contratación de servizos de organización protocolaria para a
celebración de actos e recepcións celebrados polo Concello deVigo. Expte.
18030/101.

5.-

Adxudicación
da
contratación
do
servizo
acondicionamento,conservación e mantemento integral
municipais. Expte. 11979/255.

6.-

Adxudicación da contratación da xestión, organización e desenvolvemento
dos traballos de asistencia técnica e dinamización do funcionamento do
CEMV. Expte. 24177/332.

7.-

Proposta para declarar deserto o procedemento aberto para a prestación do
servizo de tarefas auxiliares de supervisión do funcionamento da venta
ambulante nos mercadillos periódicos, ocasionais e eventos puntuais que se
celebren no término municipal de Vigo. Expte. 7175/106.

8.9.-

de
dos

limpeza,
cemiterios

DEPORTES
Bases e a convocatoria específica de axudas para deportistas de alto nivel da
cidade de Vigo. Expte. 19830/333.
Subvención a favor do Club Marítimo de Vigo polo desenvolvemento do
“Trofeo Concello de Vigo de piragüismo e vela 2020”. Expte. 19883/333.

EDUCACIÓN
10.- Pago das dietas establecidas por asistencias dos representantes municipais
ás sesións dos Consellos Escolares dos centros de ensino público, no periodo
xaneiro á 2ª quincena de xullo de 2020. Expte. 24483/332.
EMPREGO
11.- Expediente de contratación, por procedemento aberto simplificado, do servizo
de formación específica do Programa Integrado para o Emprego do Concello
de Vigo 2019/2020. Expte. 16940/77.
IGUALDADE
12.- Cesión temporal de vivenda E-638-C-8 da Rede municipal de vivendas de
protección para mulleres vítimas de violencia de xénero. Expte. 10306/224.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
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 Veciñal e Cultural Casco Vello. Expte. 9400/320.
SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
14.- Proposta de aprobación do texto consolidado de delegación de competencias
da Xunta de Goberno Local nos concelleiros-delegados de Área e nos demais
delegados de competencias. Expte. 601/1102.
SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
15.- Fixación dos prezos de venda de entradas da programación de artes
escénicas que se realizará no Auditorio Municipal entre outubro e decembro
de 2020. Expte. 3465/330.
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 de xeito presencial e por
videoconferencia o día 17 de setembro de 2020, ás 09:00 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

