ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
05 DE DECEMBRO DE 2016.
1.- Ratificación da urxencia.
ALCALDÍA
2.- Proxecto de convenio de colaboración coa “Asociación de Corais
Polifónicas de Vigo” (ACOPOVI) para a realización do 10º festival
de habaneras e polifonía “Cidade de Vigo”. Expte. 14054/101.
DEPORTES
3.- Proposta de clasificación de ofertas, expediente de contratación
das obras de cubrición piscina ETEA. Expte. 15188/333.
SEGURIDADE E MOBILIDADE
4.- Proposta de adxudicación, expediente de contratación para a
subministración de accesorios complementarios dos equipos
portátiles de comunicación SEPURA. Expte. 49533/212.
5.- Proposta de clasificación de ofertas, expediente de contratación
para a subministración aparataxe servizo Extinción de incendios.
Expte. 4335/213.
SERVIZOS XERAIS
6.- Proposta de adxudicación, expediente de contratación das obras
de reforma de Grada de Río do Estadio municipal de Balaídos.
Expte. 4051/440.
7.- Proposta de nomeamento de dirección facultativa e delegación de
competencias na execución da obra “Reforma da Grada de Río do
Estadio municipal de Balaídos”. Expte. 335/443.

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 05 de decembro de 2016, ás 12:30 h. en primeira convocatoria
e, de non existir quórum, unha hora despois (13:30 h.) 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 PSdGPSOE. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós
efectos de información.
JRB/rs.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Mª Isaura Abelairas Rodríguez
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

