SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 164/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 26 DE MAIO DE 2017.

1.-

2.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Declarar deserto o lote 5 “Verán en Inglés” do procedemento aberto para a
contratación do servizo para a organización e prestación dos campamentos
de verán 2017. Expte. 4912/336.

3.-

Clasificación de ofertas para a contratación do servizo para a organización e
prestación dos campamentos de verán 2017. Expte. 4912/336.

4.-

Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos de redacción do
proxecto de execución das obras de rehabilitación e transformación do
contorno urbano da Gran Vía – entre a rúa Lepanto e a rúa Nicaragua,
cofinanciado polo FEDER. Expte. 4467/440.

5.-

DEPORTES
Rectificación de erro no informe-proposta e por conseguinte no acordo da
XGL do 25/05/17 do expediente de contratación do subministro e
mantemento de desfibriladores semiautomáticos externos para instalacións
deportivas municipais dependentes da Concellería de Deportes do Concello
de Vigo, así como a formación e acreditación do persoal para o seu uso.
Expte. 948/611.

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 26 de maio de 2017, ás
9.00 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.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

