SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 435/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 27 DE SETEMBRO DE 2018.

1.2.-

3.-

4.-

5.-

Ratificación da urxencia.
ALCALDÍA
Proxecto de convenio de colaboración co Grupo Filatélico de Vigo para a
organización da “IX Exposición Galaico Portuguesa de Filatelia: Illas Cíes
Patrimonio da Humanidade”. Expte. 16377/101.
CONTRATACIÓN
Dar conta da Resolución do Tribunal Administrativo de Contratación Pública
da Comunidade Autónoma de Galicia(TACGAL), recaída no recurso no
82/2018, interposto contra o acordo de exclusión de oferta no
procedemento de contratación, lote no 4, de subministración dos diversos
elementos que conforman o vestiario para o persoal municipal do Concello
de Vigo Expte.4799/440.
DEPORTES
Proxecto de convenio de colaboración coa Deputación Provincial de
Pontevedra para o desenvolvemento dun Proxecto de promoción deportiva
da vela a través da organización do Campionato de Europa Láser Máster
na Cidade de Vigo. Expte. 17639/333.
SERVIZOS XERAIS
Proposta de adxudicación para a contratación do subministro de vestiario
para o persoal municipal (lotes 1, 2 e 3). Expte. 4799/440.

6.-

Proposta de aprobación do proxecto de “Humanización da Avda. Das
Camelias entre Juan Ramón Jiménez e Avda. Da Hispanidade”. Expte.
3422/443.

7.-

Expediente de contratación das obras de “renovación de céspede artificial e
instalacións no campo de fútbol de Navia, no campo de fútbol de Meixoeiro,
no campo de fútbol de Candeán, no campo de fútbol de A Bouza e no
campo de fútbol de Baltasar Pujales-Bouzas”. Expte. 86/441.

8.-

Proposta de aprobación do Proxecto de cubrición do Centro Cultural
Becerreira. Expte. 3901/443.

9.-

Expediente de contratación do subministro de maquinaria na súa
modalidade de arrendamento sen opción a compra e servizos para o taller
de Vías e Obras. Expte. 82229/250.

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 27 de setembro de
2018, ao remate da sesión ordinaria convocada para a mesma data, 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

