SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 896 /1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 5 DE NOVEMBRO DE 2020.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas do procedemento negociado sen publicidade para a
contratación do servizo de mantemento dos sistemas de selado de tempo
(TSU) e de claves centralizadas (CKC) en HSM. Expte. 9149/113.
EMPREGO
Procedemento de pago das axudas económicas (becas asistencia) aos
participantes dos itinerarios formativos do proxecto “Vigo pola inserción
laboral” cofinanciado polo Fondo Social Europeo (POEFE) para o ano 2020.
Expte. 17684/77.
RECURSOS HUMANOS
Proposta de aprobación da convocatoria e das bases dos procesos
selectivos destinados á execución das Ofertas de Emprego Público do 2017,
2018 e 2019 (2ª fase). Expte. 36498/220.
SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
Prórroga da xustificación da subvención nominativa á Fundación Marco para
arranxos de cuberta e melloras no edificio do Museo de Arte Contemporánea
de Vigo. Expte. 2746/341.

6.-

Subvención nominativa, mediante un convenio coa Fundación Sondeseu,
para o desenvolvemento do ciclo de concertos "Mestres de Sondeseu"
outono 2020. Expte. 3516/330

7.-

Subvención nominativa, mediante un convenio coa entidade Sinsal Audio
S.L., para o desenvolvemento do "Festival Sinsal Outono 2020". Expte.
3499/330.

8.-

SERVIZOS XERAIS
Corrección de erros da memoria xustificativa e do prego de cláusulas
administrativas particulares para a contratación por procedemento aberto do
contrato de obras do proxecto “humanización da rúa Hispanidade, entre
Zamora e Pintor Colmeiro”. Expte. 620/441.

9.-

Rectificación do acordo da Xunta de Goberno local relativo ao expediente de
aprobación do convenio de colaboración coa Deputación Provincial de
Pontevedra para a execución do proxecto de “humanización na rúa Serafín
Avendaño entre Areal e Rosalía de Castro”. Expte. 541/441.

10.- Rectificación do acordo da Xunta de Goberno Local relativo ao expediente
de aprobación do convenio de colaboración coa Deputación Provincial de
Pontevedra para a execución do proxecto de “da rúa Taboada Leal, entre a
rúa Venezuela e rúa Ronda de Don Bosco”. Expte. 542/441.
11.- Rectificación do acordo da Xunta de Goberno Local relativo ao expediente de
aprobación do convenio de colaboración coa Deputación Provincial de
Pontevedra para a execución do proxecto de “humanización rúa hispanidade
tramo entre avda. Zamora e a rúa Pintor Colmeiro”. Expte. 539/441.
12.- Proposta de adxudicación das obras do proxecto de "Nova grada de
Marcador do Estadio municipal de Balaídos”. Expte. 493/441.
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 extraordinaria e urxente na Sala do Pleno de xeito presencial e por
videoconferencia o día 5 de novembro de 2020, ás 14,20 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
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