SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 339 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 14 DE MAIO DE 2018.

1.2.-

3.-

4.-

5.-

Ratificación da urxencia.
SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
Recursos de reposición interposto contra acordo da XGL de 7/10/16, de
requirimento de Pazo de Congresos de Vigo S.A., dos seus administradores
e dos accionistas da mesma, o cumprimento da obriga de saneamento
patrimonial contemplada no prego de cláusulas administrativas do contrato
da concesión de obra pública de que es titular Pazo de Congresos de Vigo.
S.A. Expte. 1035/330.
TURISMO
Expediente de contratación para a “Promoción turística da cidade de Vigo
2018-2020”.Expte. 7087/104.
TRANSPORTES
Rectificación de erro contido no informe e en consecuencia no acordo da
XGL do 27/03/18, que aproba a asunción temporal da xestión de
aparcadoiros subterráneos de Jenaro de la Fuente e Avda. Castelao. Expte.
636/449.
TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
Contrato ó abeiro da Disposición Adicional novena da Lei de contratos do
sector publico para o subministro de bases xurídicas e acceso a publicacións
do grupo editorial wolters-kluwert para o período xaneiro 2018-decembro
2018. Expte. 4525/550.
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 maio de 2018, ás
14,15 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 Abelairas Rodríguez
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

