ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 20 DE MAIO DE 2016.
1.2.-

3-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Informe sobre recurso especial en materia de contratación interposto por
SIELVIGO S.L. contra adxudicación da contratación de mantemento das
instalacións de alumeado publico, túneles, pasos inferiores, galerías de
servicios, fontes e instalacións de enerxías renovables do Concello de
Vigo. Expte. 15857/444.
DEPORTES
Proposta de aprobación do Proxecto de renovación do céspede artificial
no Campo de Fútbol de Comesaña, en base ao convenio subscrito entre
a Deputación Provincial e o Concello de Vigo. Expte. 15061/333.
Proposta de aprobación do Proxecto de renovación do céspede artificial
no campo de fútbol do Monte da Mina, en base ao convenio subscrito
entre a Deputación Provincial e o Concello de Vigo. Expte. 15065/333
MEDIO AMBIENTE
Proposta de aceptación de doazón de cadeira todoterreno monorroda
para persoas con mobilidade reducida. Expte.11836/306.
SERVIZOS XERAIS
Proposta de aprobación do proxecto de obras para o acondicionamento
de espazo para a ampliación do Aula Universitaria da UNED en locais
en planta 4ª, 5ª, e 6ª do Auditorio e Pazo de Congresos de Vigo. Expte.
19842/240.
VIGOZOO
Rectificación de erros no expediente de contratación do Servizo de
limpeza nas instalacións do Parque das Ciencias-VigoZoo. Expte.
7145/612.
XUVENTUDE
Programa de actividades de verán xove 2015 da Concellería de
Xuventude. Expte. 4691/336.

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 20 de maio de 2016, 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, 20 de maio de 2016.
MXLP/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

