SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 141 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 24 DE MARZO DE 2017.
1.- Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
2.- Informe sobre o recurso especial en materia de contratación interposto por
SABA Aparcamientos S.A. contra o acordo de adxudicación da concesión de
servizo público do aparcamento situado na praza de Portugal. Expte. 429/449.
3.- Rectificación do Prego de condicións administrativas para a contratación dos
servizos de redacción do Proxecto de rehabilitación e transformación do
contorno urbano de Gran Vía (entre a rúa Lepanto e a rúa Nicaragua).Expte.
4467/440.
4.- Rectificación do Prego de condicións administrativas ara a contratación dos
servizos de redacción do Proxecto de execución das obras de soterramento do
tráfico rodado da Porta do Sol e humanización e transformación peonil da
actual rede viaria. Expte. 4468/440.
ELECTROMECÁNICOS
5.- Interposición de recurso de reposición contra a resolución da Consellaría de
Economía, Emprego e Industria, de data 21 de febreiro de 2017, adoitada no
expediente sancionador in 635 c 2016/41-4. Expte. 34978/444.
MONTES, PARQUES E XARDÍNS
6.- Proposta de aprobación do Proxecto para a ampliación do parque infantil na rúa
Venezuela. Exp0te. 9247/446.
TESOURERÍA
7.- Rectificación de erro no expediente de contratación dos servizos de
colaboración e asistencia técnica, material e informática, nos procedementos de
recadación en período executivo, nos procedementos sancionadores tramitados
pola Concellería delegada de Mobilidade e Seguridade, por multas de
circulación e liquidacións das taxas practicadas pola retirada e custodia de
vehículos no deposito municipal. Expte. 16863/541.
TURISMO
8.- Expediente de contratación do servizo de “Promoción turística de Vigo e Rías
Baixas 2017-2019”·. Expte. 6628/104.

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 24 de marzo de 2017, ás
14,15 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.
MXLP/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Isaura Abelairas Rodríguez.
O SEGUNDO TENENTE DE ALCALDE,(Resolución do 23/03/17)
David Regades Fernández.

