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

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Informe sobre o recurso especial en materia de contratación interposto
por ALTHENIA S.L. contra o acordo de adxudicación do procedemento
aberto para a contratación de servizos de conservación e reposición das
zonas verdes na cidade de Vigo. Expte. 7614/446.

3.-

Informe sobre o recurso especial en materia de contratación interposto
por INTERPARKING HISPANIA S.A. contra o acordo de adxudicación da
concesión de servizo público do aparcamento sito na Praza de Portugal.
Expte. 429/449.

4.-

Informe sobre o recurso especial en materia de contratación interposto
por EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. contra o acordo de
adxudicación da concesión de servizo público do aparcamento sito na
Praza de Portugal. Expte. 429/449.

5.-

Adxudicación da contratación dos servizos de xestión, parcial, docencia
e desenvolvemento da escola municipal de folk e tradicional E-Trad.
Expte. 17498/332.

6.-

Adxudicación da contratación do servizo de xestión parcial, docencia e
desenvolvemento da Escola municipal de Danza. Expte. 17499/332.

7.-

Adxudicación da contratación do servizo de xestión parcial, docencia e
desenvolvemento da escola municipal de Música. Expte. 17497/332.

8.-

Adxudicación da contratación do servizo de actualización do aplicativo
de xestión tributaria “módulo para o cálculo de taxas por prestación de
servizos e por aproveitamento de dominio público. Expte. 7692/113.

9.-

Corrección de erros no acordo da X.Goberno local de clasificación de
ofertas no procedemento aberto para a contratación do Servizo de
Vixilancia de Seguridade no Edificio do Gran Hotel Samil. Expte.
19854/240.

10.- Adxudicación da contratación do servizo de Vixilancia do edificio Gran
Hotel Samil. Expte. 19854/240.

PATRIMONIO
11.- Rectificación do acordo da X.Goberno 8.07.16 e.u. relativo ao convenio
de colaboración coa Consellería de Cultura, educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia para a posta a disposición dos terreos
para a ampliación do CEIP Alfonso Rodríguez Castelao. Expte.
19783/240.
SERVIZOS XERAIS
12.- Certificación final das obras do proxecto “Reparación do muro na traza
do canal de Eiras, camiño Condesa Torrecederia, Cedeira-Redondela”.
Expte. 3365/440.
13.- Proposta de aprobación do Proxecto de obras de reforma da Grada de
Río do Estadio Municipal de Balaídos. Expte. 3905/440.
14.- Nomeamento da Dirección facultativa e delegación de competencias na
execución da obra “Acondicionamento dos espazos da nova aula da
Universidade de Educación a Distancia (UNED) no edificio AuditorioPazo de Congresos. Expte. 19846/240.
15.- Subministración de mobiliario necesario para o funcionamento da Aula
Universitaria da UNED en locais de 4ª, 5ª e 6ª planta do Auditorio Pazo
de Congresos Mar de Vigo. Expte. 19862/240.
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 12 de agosto de 2016, ás
10,20 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, 12 de agosto de 2016.
CCA/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

