SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte.886/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 22 DE OUTUBRO DE 2020.
1.-

2.-

APROBACIÓN ACTAS: actas da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente
do 16 de outubro de 2020.
CONTRATACIÓN
Recoñecemento do dereito de AURORA, PILAR Y ANA SL a ser indemnizado
polos danos e perdas causados como consecuencia da suspensión da
execución do contrato de xestión da Escola infantil municipal de Atalaia-Teis.
Expte. 6463/241.

3.-

Informe sobre o recurso especial presentado contra a adxudicación do
contrato de Servizo de Axuda no Fogar. Expte. 197921/301.

4.-

Dar conta da fusión por absorción de NEA-F3 IBÉRICA S.L. (sociedade
absorbente) por Documentación e Imagen del Noroeste S.L. e cambio de
denominación social de NEA-F3 Ibérica SL por SOLITIUM NOROESTE S.L.
Expte. 7075/113.

5.-

6.-

7.-

8.-

DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
Proxecto de convenio coa “Unión Comarcal CIG de Vigo” no marco do
fomento do emprego para desenvolvemento do “Programa Servizo de
atención cidadá, Servizo técnico de igualdade e xornadas formativas diversas”
ano 2020. Expte. 17457/77.
Resolución da convocatoria de subvencións
contratación 2020”. Expte. 17259/77.

“Axudas

municipais

á

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Proxecto de convenio de colaboración coa “Asociación de xubilados e
pensionistas Villa-Galicia” para axudar ao financiamento dos gastos de
mantemento e aluguer do local social necesarios para o desenvolvemento das
actividades da entidade para ano 2020. Expte. 9469/320
POLICÍA LOCAL
Dar conta da relación de contratos menores tramitados pola Xefatura da
Policía Local durante o terceiro trimestre do ano 2020 (xullo, agosto e
setembro). Expte. Expte.71939/212

9.-

RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino de oficiais xardineiros e peóns para o Servizo de
Montes, Parques e Xardíns. Expte. 36071/220.

10.- Contratación laboral interina dun oficial de instalacións municipais, con cargo
a praza vacante, para o Servizo de Educación. Expte. 36386/220.
SERVIZOS XERAIS
11.- Proposta de aprobación do modificado nº 1 do proxecto "Reparación de
filtracións no teito da planta baixa da área de tributos e renovación de
máquina de climatización”. Expte. 275/441.
12.- Proposta de aprobación do “Proxecto básico e de execución para a
renovación integral do céspede de herba natural e da instalación do alumeado
do terreo de xogo do campo municipal de fútbol de O Vao-Coruxo”. Expte.
4710/443.
ASUNTOS URXENTES
13.- Minoración do importe do contrato correspondente a anualidade 2020 do
contrato de subministro de mesturas bituminosas e emulsións asfálticas para
o taller de Vías e Obras. Expte. 79713/250
14.- Aprobación da “Addenda núm. 2 ao convenio de colaboración entre a extinta
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de
Vigo para o financiamento da continuidade nos traballos de redacción da
revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vigo”. Expte.
9825/407.
15.- Rogos e preguntas.

