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

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Aclaracións ás cuestións formuladas por determinadas empresas
respecto do procedemento aberto para a contratación do servizo de
actualización e mantemento catastral, integración coa plataforma
municipal VCI+E (expte. 2288/500).

3.-

Aclaracións ás cuestións formuladas por determinadas empresas
respecto do procedemento aberto para a contratación do servizo de
limpeza dos colexios públicos e escolas municipais. Expte. 3815/440.

4.-

Contestación ás alegacións formuladas por varios interesados ao prego
de cláusulas administrativas particulares que rexe a contratación do
servizo de limpeza dos colexios públicos e escolas municipais. Expte.
3815/440.

5.-

Informe sobre o recurso especial en materia de contratación interposto
pola Asociación Española de Parques y Jardines contra o prego de
cláusulas administrativas particulares que rexe a contratación do servizo
de limpeza dos colexios públicos e escolas municipais. Expte. 3815/440.

6.-

DEPORTES
Adxudicación da contratación do subministrao de desfibriladores
semmiautomáticos externos, para instalacións deportivas municipais
dependentes da Concellería de Deportes do Concello de Vigo, así coma
a formación e acreditación do persoal para o seu uso. Expte. 112/611.

7.-

Proposta en relación á solicitude de información e de suspensión do
procedemento aberto das obras de renovación do céspede artificial no
campo de fútbol de Comesaña. Expte. 15119/333.

8.-

Adxudicación das obras de renovación do céspede artifical no campo de
fútbol de Comesaña. Expte. 15119/333.

9.-

Proposta en relación á solicitude de información e de suspensión do
procedemento aberto das obras de renovación do céspede artificial no
campo de fútbol Monte da Mina. Expte. 15121/333.

FESTAS
10.- Adxudicación da contratación dos servizos de deseño e produción de
catro carrozas para a Cabalgata de Reis 2017. Expte. 6632/335.
SERVIZOS XERAIS
11.- Nomeamento da dirección facultativa e delegaciónd e competencias na
execución da obra “Humanización da rúa Doutor Corbal. Fase I”. Expte.
3328/443.
12.- Proposta de encomenda de redacción do proxecto “Renovación da rede
de saneamento na avda. de Galicia entre a rúa Doutor Corbal e a Avda.
da Marina Española”. Expte. 4184/440.
TURISMO
13.- Proxecto de convenio de colaboración co Vigo Convention Bureau para
dar continuidade a difusión das accións de promoción da candidatura
“Illas Cíes Patrimonio da Humanidade”- ano 2016. Expte. 6445/104.
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 25 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

