SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 240/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 23 DE NOVEMBRO DE 2017.

1.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 3 de novembro e ordinaria e
extraordinaria e urxente do 9 de novembro de 2017.

2.-

ADMÓN. ELECTRÓNICA
Expediente de contratación do servizo para o mantemento e asistencia do
aplicativo que da soporte á contabilidade municipal. Expte. 8281/113.

3.-

CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación do servizo de mantemento integral
do exotarium e bolboretario de Vigozoo. Expte. 8434/612.

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Clasificación de ofertas para a contratación do servizo público de
estacionamento regulado e controlado na vía pública mediante parquímetros.
Expte. 90514/210.
DEPORTES
Proposta de autorización para organizar o evento deportivo “39ª Edición
Memorial Belarmino Alonso de campo a través”, o 26 de novembro de 2017.
Expte. 16396/333.
DIRECCIÓN DE INGRESOS
Toma en consideración do acordo do TEA do Concello e dos escritos
presentados en período de exposición pública respecto ás modificacións de
ordenanzas fiscais e prezos públicos para o exercicio 2018. Expte. 2395/500
SERVICIO ÁREA CULTURA
Subvención, mediante un convenio de colaboración coa Fundación Premios
da Crítica Galicia, para o desenvolvemento da XL Edición dos Premios da
Crítica-Galicia. Expte. 1439/330.
URBANISMO
Dar conta do pase á vía de constrinximento de multas urbanísticas. Expte.
10220/407.

9.-

Proposta de aprobación do proxecto e o convenio expropiatorio para a
obtención da parcela destinada a dotación local-viario público na rúa
Redomeira, nº 3-5. Expte. 253/413.

10.- Rogos e preguntas.
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 ordinaria na súa Sala o día 23 de novembro 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.
CCA/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

