ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
17 DE XUÑO DE 2016.
1.2.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Ampliación do Informe sobre o recurso especial en materia de
contratación interposto por DORNIER, S.A, contra o prego de cláusulas
administrativas particulares para a contratación da concesión de
servizos de estacionamento regulado e controlado na vía pública
mediante parquímetros. Expte. 90514/210.

3.-

Ampliación do Informe sobre o recurso especial en materia de
contratación interposto por EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y
CONTROL, S.A, contra o prego de cláusulas administrativas
particulares para a contratación da concesión de servizos de
estacionamento regulado e controlado na vía pública mediante
parquímetros. Expte. 90514/210.

4.-

Ampliación do Informe sobre o recurso especial en materia de
contratación interposto por INDIGO PARK, S.A.U., contra o prego de
cláusulas administrativas particulares para a contratación da concesión
de servizos de estacionamento regulado e controlado na vía pública
mediante parquímetros. Expte. 90514/210.

5.-

6.-

7.-

8.-

DEPORTES
Proposta de subvención a favor do Club Freestyle Slalomm Vigo, pola
dinamización do desenvolvemento do proxecto “Copa de España de
Freestyle Slalom Series”. Expte. 15140/333
PATRIMONIO
Rectificación de erros no expediente de contratación das obras de
acondicionamento de espazo para ampliación da Aula Universitaria da
UNED en locais de Planta 4ª, 5ª, 6ª do Auditorio e Pazo de Congresos
de Vigo. Expte. 19846/240.
Expediente de contratación dos servizos de vixilancia do Edificio do
Gran Hotel Samil e a súa parcela. Expte. 19854/240
SERVIZOS XERAIS
Proposta de aprobación do Proxecto de obras a “Humanización da rúa
Álvaro Cunqueiro. Fase I”. Expte. 3222/443.

9.-

Proposta de aprobación do Proxecto de obras a “Humanización da rúa
Camelias (entre Doutor Marañón e rúa Juan Ramón Jiménez)”. Expte.
3221/443.

10.- Proposta de aprobación do Proxecto de obras “Humanización Estornino
(entre Gregorio Espino e rúa Xilgaro)”. Expte. 3220/443.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos
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 17 de xuño 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 aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular
da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e aos
demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE. Fágase
público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 17 de xuño de 2016.
CCA/me
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Olga Alonso Suárez.

