SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 461/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 31 DE OUTUBRO DE 2018.

1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Expediente de contratación do subministro dunha rede sen fíos “WIFI” en
contornas municipais. Expte. 8619/113.

3.-

CONTRATACIÓN
Adxudicación da contratación da xestión e dinamización do centro de
documentación e recursos feministas de Vigo. Expte. 8568/224.

4.-

5.-

6.-

Corrección de erros no acordo de adxudicación do procedemento aberto para
a contratación do subministro de enerxía térmica útil para instalacións
deportivas dependente do Servizo de Deportes. Expte. 1538/611.
FESTAS
Resolución da convocatoria de subvencións para festas tradicionais e
patronais e desenvolvemento de actividades socioculturais ano 2018. Expte.
7343/335.
Expediente de contratación da prestación do servizo de deseño e produción
de cinco carrozas para a Cabalgata de Reis de 2019. Expte. 7644/335.

PARQUE MOBIL
7.-. Expediente de contratación do subministro de combustibles para a flota de
vehículos e maquinaria municipais xestionados polo Parque Mobil municipal.
Expte. 13397/445.

8.-

SERVIZOS XERAIS
Expediente de contratación das obras de “Reforzo de firmes en vías
municipais 2018. Lote 1 Vigo sur, Lote 2 Vigo este, Lote 3 Vigo Oeste. Expte.
115/441.

9.-

Ampliación do Programa de xestión das axudas do Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional ao proxecto presentado polo Concello de Vigo
denominado Vigo Vertical. Expte. 125/441.

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 31 de outubro 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

