ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DO 18 DE NOVEMBRO DE 2016.
1.-

Ratificación da urxencia.

ALCALDÍA
2.- Proposta de nomeamento de representante municipal no Consello de
Administración de Pazo de Congresos de Vigo S.A. para a reunión do
día 18 de novembro de 2016. Expte. 1444/110.
CONTRATACIÓN
3.- Prórroga do prazo de trámite de audiencia no expediente incoado para a
imposición de penalidades á empresa adxudicataria do servizo de
mantemento de zonas verdes. 7614/446.
DEPORTES
4.- Adxudicación da contratación das obras de instalación de céspede
artificial no campo de fútbol Monte da Mina-Castrelos. Expte. 15121/333.
5.- Nomeamento da dirección facultativa e delegación de competencias na
execución das obras de renovación do céspede artificial no cambo de
fútbol do Monte da Mina-Castrelos. Expte.15587/333.
SERVIZOS XERAIS.
6.- Clasificación de ofertas para a contratación das obras de renovación de
firmes en vías municipais nas diferentes parroquias do Concello de Vigo.
Expte. 78025/250.
7.- Clasificación de ofertas para a contratación das obras de humanización
da rúa Vía Norte (fase I), entre Travesía de Vigo e a rúa Escultor
Gregorio Fernández. Expte. 3943/440.
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 18 de novembro 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.
CCA/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

