SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 322/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 9 DE ABRIL DE 2018.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Ratificación da urxencia.
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación do
subministro de monitores e estacións de traballo. Expte. 8364/113.
EDUCACIÓN
Proposta de adxudicación da contratación do servizo de limpeza e pequeno
mantemento das dependencias e instalacións da Escola Municipal de Artes e
Oficios de Vigo. Expte. 350/613.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por execución de programa temporal (Programa para
análise, avaliación, diagnose, execución de control da normativa de
aplicacións do Servizo de Montes, Parques e Xardíns), dun/dunha exeñeiro/a
industrial e un/unha auxiliar de administración xeral. Expte. 31555/220.
SERVIZOS XERAIS
Proxecto de “Humanización da Avda. Gregorio Espino, Fase III”. Expte.
3632/443.

6.-

Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación das
obras de humanización da rúa Camilo José Cela. Expte. 4.962/440.

7.-

Encomenda á Entidade Concesionaria Aqualia da redacción do proxecto
técnico das obras de “Mallado da rede de abastecemento do Concello.”Expte.
5439/440.

8.-

TRANSPORTES
Proposta de modificación da Ordenanza reguladora do servizo de taxi na
Cidade de Vigo. Expte. 1755/449.

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 9 de abril de 2018, ás
14,10 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,
Mª Isaura Abelarias Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

