SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 364/1102

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

1.2.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Proposta de adxudicación do procedemento negociado sen publicidade
para a contratación da subministración de aplicacións externasEstatística. Expte. 8440/113.

3.-

Proposta de adxudicación do procedemento negociado sen publicidade
para a contratación do mantemento de aplicacións externas-RR HHnóminas. Expte. 8470/113.

4.-

Proposta de adxudicación do procedemento aberto para a contratación
das obras de humanización da Avda. Atlántida. Expte. 5105/440.

5.-

6.-

7.-

8.-

FESTAS
Propostas de adxudicación no Procedemento aberto para a contratación
do servizo da produción técnica local dos espectáculos e actividades do
programa “Vigo en Festas 2018” no auditorio ao aire libre de Castrelos.
Expte. 7428/335.
MEDIOAMBIENTE
Proposta de adxudicación da autorización municipal para a ocupación,
instalación e explotación de servizos de temporada nas praias: quioscos
do Concello de Vigo 2018. Lotes 1 e 2. Expte. 13046/306.
RECURSOS HUMANOS
Proposta de resolución de recursos de alzada presentados no proceso
selectivo de 18 prazas Policía Local, quenda libre OEP 2010/2011.
Expte. 29539/220.
TURISMO
Proposta de adxudicación no expediente de contratación da promoción
turística do destino Vigo 2018-2020. Expte. 7087/104.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos
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 20 de
xuño de 2018, ás 13,30 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 aos demais
membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE. Fágase público no
taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
CCA/rs.
Vigo, na data da sinatura dixital.
O CONCELLEIRO SECRETARIO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Cayetano Rodríguez Escudero
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

