SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 254/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 21 DE DECEMBRO DE 2017.

1.2.-

3.-

Ratificación da urxencia.
BENESTAR SOCIAL
Marco de actuación para o desenvolvemento do Programa de prestacións
individuais municipais non periódicas de emerxencia social para o ano 2018.
Expte. 148909/301.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación das obras de cubrición do patio do
Colexio Carballal. Expte. 4859/440.

4.-

Clasificación de ofertas para a contratación das obras do proxecto Vigo
Vertical de desenvolvemento urbano sustentable na rúa Juan Ramón
Jiménez, entre Torrecedeira e Pi Margall. Expte. 4860/440.

5.-

Clasificación de ofertas para a contratación das obras de humanización da rúa
Marqués de Valterra. Fase II. Expte. 4838/440.

6.-

Proposta de adxudicación da contratación do servizo de mantemento integral
do exotarium e bolboretario do Vigozoo. Expte. 8434/612.

7.-

Proposta de adxudicación da contratación do servizo público de
estacionamento regulado na vía pública mediante parquímetros. Expte.
90514/210.

8.-

Declarar deserto o procedemento negociado sen publicidade e reservado para
a contratación do subministro dun mínimo de 201 chalecos antibalas,
anticoitelos e antipunzón, para o servizo da Policía Local. Expte. 56828/212.

9.-

DEPORTES
Autorización para a organización do “Gran Premio pedestre do Nadal –
Carreia do Pavo”. 16402/333.

PARQUES E XARDÍNS
10.- Expediente de contratación das obras de ampliación do parque infantil de
Barreiro. Expte. 10083/446.
SERVIZOS XERAIS
11.- Proxecto de “Rehabilitación e transformación do contorno urbano da Gran Vía
entre a rúa Lepanto e a rúa Nicaragua”. Expte. 3516/443.
12.- Expediente de contratación das obras de Humanización da rúa Álvaro
Cunqueiro, fase II. Corona circular exterior. Expte. 5130/440.
13.- Expediente de contratación da obras de Humanización do encontro da rúa
Sanjurjo Badía co Barrio das Flores. Expte. 5107/440.
VIGOZOO
14.- Indemnización substitutiva a favor de “Securitas Seguridad España, S.A.”
polos servizos de vixilancia nocturna nas instalacións de VigoZoo no período
do 1 de marzo a 15 de xuño de 2017. Expte. 8371/612.
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 21 de decembro de
2017, ás 10,30 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

