SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 920/1102

ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 11 DE DECEMBRO DE 2020.
1.- Ratificación da urxencia.
COMERCIO
2.- Adxudicación da contratación de servizos do servizo de supervisión e apoio
loxístico fronte ao COVID 19 no ámbito da programación do Nadal 2020-2021.
Expte. 7486/106.
CONTRATACIÓN
3.- Informe sobre o recurso especial en materia de contratación interposto contra o
acordo de adxudicación da contratación dos servizos de apertura, control,
manexo de equipamento e peche de instalacións deportivas dependentes da
Concellería de Deportes. Expte. 3275/611.
EMPREGO
4.- Adxudicación da contratación do servizo de formación específica do programa
integrado para o emprego do Concello de Vigo 2019/20 (Lote 1). Expte.
16940/77.
FESTAS
5.- Adxudicación da contratación do servizo de deseño e produción das carrozas
escenario municipais para a Cabalgata de Reis 2021. Expte. 8625/335.
SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
6.- Expediente de contratación do servizo de venda de entradas da programación
de artes escénicas organizada pola concellería de cultura do Concello de Vigo.
Expte. 3508/330.
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 11 de decembro de 2020, ao remate da sesión ordinaria
convocada para a mesma data 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

