SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 207/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 14 DE
SETEMBRO DE 2017.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Proposta de inicio de procedemento de modificación do contrato do
servizo de Conservación e Reposición de zonas verdes da cidade de
Vigo. Expte. 9772/446.
Proposta de estimación do recurso de reposición interposto por
"Eventos y Servicios Norte, S.L.”, no expediente de contratación dos
servizos auxiliares para o funcionamento dun aula de estudo no edificio
Auditorio-Pazo de Congresos. Expte. 18664/332.
MONTES, PARQUES E XARDÍNS
Proposta de aprobación do proxecto de acondicionamento da Praza
Pedro Alvarado. Expte. 9719/446.
SERVIZOS XERAIS
Proposta de aprobación do proxecto “mellora da rede de saneamento
na contorna do Instituto de Educación Secundaria de Beade” e custes
asociados. Expte. 4777/440.

6.-

Proposta de aprobación do proxecto “Humanización da rúa Fátima”.
Expte. 3551/443.

7.-

Participación do Concello de Vigo no Proxecto "Life Green Vision",
sistema de xestión eficiente do alumeado público a través do uso de
cámaras e sistemas de procesado de baixo custe. Expte. 4884/440.

8.-

Participación do Concello de Vigo no proxecto "Preveradon", a
presentar pola Deputación de Pontevedra á convocatoria "Life+2017",
cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional,
FEDER. Expte. 4885/440.

9.-

Expediente de contratación de servizos para a redacción do Proxecto
de Execución das obras dun pavillón polideportivo, parcelas 28-29, Plan
Parcial Quirós. Expte. 4639/440.

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 14 de
setembro de 2017, 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

