SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte.429 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 18 DE SETEMBRO DE 2018.
1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

CONTRATACIÓN
Modificación da composición da Mesa de Contratación do Concello de Vigo.
Expte. 5266/241.

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

COMERCIO
Clasificación de ofertas para a contratación dos subministros e servizos de
instalación dun poboado de montaña durante as campañas do Nadal. Expte.
5748/106.
Clasificación de ofertas, expediente de contratación de elementos vexetais e
non vexetais para a decoración do Nadal. Expte. 5481/106.
FESTAS
Subvención nominativa a favor da Confraría do Santísimo Cristo dos Aflixidos
de Bouzas para a organización do acto de apertura do Festival Poético
Piromusical de Bouzas 2018. Expte. 7445/335.
Subvención nominativa a favor da Asociación de Comerciantes del Pau de
Navia para a organización do evento “VICUS SPACORUM 2018”. Expte.
7559/335.
MEDIOAMBIENTE
Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a entidade
Vego Supermercados S.A.U. para a colaboración na realización de
actividades de sensibilización e educación medioambiental. Expte. 13691/306.
PATRIMONIO
Rectificación de erro material no acordo da X.Goberno local de data 5/12/17
contido no expediente de aprobación do proxecto de acondicionamento de
local en Navia. Expte. 3557/443.
SERVIZOS XERAIS
Rectificación de erro material no acordo da X.Goberno local de data 9/04/18
contido no expediente de aprobación de Proxecto de Humanización da Avda.
Gregorio Espino. Fase III. Expte. 3632/443.

10.- Interposición de RCA contra a Resolución da Secretaría Xeral para o Deporte
que desestima a petición do Concello de Vigo de inicio do procedemento
previsto no artigo único da Lei 3/2016, de 1 de marzo, de medidas en materia
de proxectos públicos de urxencia ou excepcional interese, para a execución
do pavillón deportivo na rúa Manuel Cominges-Matamá.Expte. 3562/443.
11.- Proposta de aprobación de proxectos e custos asociados aos mesmos para o
proxecto de “Mallado da rede de abastecemento do Concello”. Expte.
5439/440.

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 18 de setembro de
2018, ás
14,00 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,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

