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

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Dar conta das Resolucións nº 789/2016 e 859/2016 do Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuais sobre adxudicación da
concesión de servizo público do aparcadoiro sito na Praza de Portugal.
Expte. 429/449.

3.-

Dar conta da execución de Sentenza ditada no RCA nº 319/2011, do
Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Vigo, relativa á
concesión demanial da Praza Elíptica. Expte. 4946/241.

4.-

Proposta de incoación de expediente para a imposición de penalidades
á empresa adxudicataria do Servizo de mantemento de zonas verdes.
Expte. 7614/446.

5.-

COMERCIO
Proposta de adxudicación expediente de contratación para a
subministración en réxime de aluguer de elementos vexetais e non
vexetais para a decoración de Nadal. Expte. 3319/106.

6.-

FOMENTO
Proposta de aprobación do proxecto de obras para a construción do
aparcadoiro público no hospital “Álvaro Cunqueiro”. Expte. 3621/440.

7.-

TURISMO
Expediente de contratación do servizo de “Promoción turística de Vigo e
Rías Baixas 2016-2019”. Expte. 6394/104.
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 3 de novembrode 2016, ás 9:30 h. 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.
CCA/rs.
Vigo, na data da sinatura dixital.
O SEGUNDO TTE. ALCALDE (Resolución delegación 02/11/2016)
David Regades Fernández
O CONCELLEIRO SECRETARIO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Cayetano Rodríguez Escudero

