SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 366/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DO 26 DE XUÑO DE 2018.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Ratificación da urxencia.
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Expediente de contratación por procedemento aberto para
o
subministro de unha plataforma integral de xestión intelixente de
servizos cidade e a sua integración cos servizos da plataforma VCI+.
Expte. 8562/113.
PATRIMONIO HISTÓRICO
Proposta de adxudicación do procedemento negociado sen publicade
ao artista Domingo Teixeira Rodríguez para participar no cuarto
programa para arrombar medianeiras e outros elementos verticais con
incidencia sobra a vía pública. Expte. 8904/307.
POLICÍA LOCAL
Proposta de autorización de asistencia do funcionario de carreira co nº
de persoal 13712, ao “XII Curso avanzado de mando de unidades
uniformadas” organizado polo C.N.P., na Escola nacional de Policía de
Ávila do día 25 ao 29 de xuño de 2018. Expte. 59720/212.
SERVIZOS XERAIS
Rectificación de erro no expediente de aprobación do Proxecto de
“cubrición do patio do colexio Canicouba”. Expte. 3614/443.

6.-

Participación do Concello de Vigo na convocatoria do Plan Nacional de
Territorios Intelixentes da Axenda Dixital para España, Piloto de
Edificios Intelixentes (Resolución de 4 de decembro de 2017, da
Entidade Pública Empresarial Red.es). Expte. 5599/440.

7.-

Renuncia ao procedemento aberto para a contratación das obras do
proxecto de “rehabilitación e transformación do contorno urbano da
Gran Vía entre a rúa Lepanto e a rúa Nicaragua”. Expte. 5143/440.

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 26 de
xuño de 2018, ás 14,30 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 SEGUNDO TENENTE DE ALCALDE (Resolución 25/06/18),
David Regades Fernández.

