ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
11 DE DECEMBRO DE 2015.

1.2.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Impugnación da resolución do Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuais de data 5.10.15, ditado no recurso 914/2015, en
relación co expediente de contratación do servizos de conservación e
reposición de zonas verdes da cidade de Vigo. Expte. 7614/446.

3.-

Proposta de adxudicación no procedemento aberto para a contrataCIón
da subministración de enerxía eléctrica en media e baixa tensión para
as distintas instalacións e dependencias do Concello de Vigo. Expte.
15696/444.

4.-

Proposta de adxudicación do procedemento negociado con publicidade
para a contratación e produción das carrozas para a Cabalgata de Reis
2016. Expte. 6190/335.

5.-

6.-

PATRIMONIO
Recepción de conformidade dos traballos parciais que supoñen un
11,62% do total do Inventario municipal de Bens e Dereitos do Concello
de Vigo. Expte. 18994/240.
TURISMO
Proposta de aboamento da aportación co Concello de Vigo a prol da
“Fundación PROVIGO y su área”. Expte. 5731/104.
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 11 de decembro de 2015, 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 PSdG-PSOE . Fágase
público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 11 de decembro de 2015.
CCA/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

