ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
6 DE AGOSTO DE 2015.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Outorgamento dun prazo de tres meses ao adxudicatario para cumprir
as condicións esixidas no punto 2 do acordo da X.Goberno local de data
26.06.15. Expte. 636/449.
CULTURA
Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación do
servizo de xestión de traballos técnicos derivados da programación de
actividades no Auditorio municipal. Expte. 6016/335.
MONTES, PARQUES E XARDÍNS
Adxudicación do procedemento aberto para a contratación do servizo de
mantemento, conservación e reposición de zonas verdes do Concello de
Vigo. Expte. 7614/446.
PATRIMONIO
Prego de condicións administrativas para a concesión do local municipal
sito no nº 34 da rúa Palencia e outorgamento á Fundación Igual Arte.
Expte. 19755/240.
POLICÍA LOCAL
Indemnización substitutiva por importe de 15.287,79 € a favor da
comercial TAELPO pola prestación do servizo de radiocomunicacións
para a Policía Local e Servizo de Extinción de Incendios- marzo e abril
2015. Expte. 44197/212.

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 súa Sala o
día 6 de agosto de 2015, ás 13,10 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 PSdG-PSOE . Fágase
público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 6 de agosto de 2015.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.

