SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte.465/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 12 DE NOVEMBRO DE 2018.
1.2.-

3.-

Ratificación da urxencia
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Rectificación de erros materiais no prego de prescripcións técnicas
particulares que rexen o expediente de contratación do subministro dunha
rede sen fíos "wifi" en contornas municipais. Expte. 8619/113.
DEPORTES
Adxudicación da contratación dos servizos técnico docentes para o
desenvolvemento das actividades físico deportivas do programa de
“Ximnasia para Maiores 2018-2019”. Expte. 17091/333.

4.-

Subvención a favor da Sociedade Hípica de Vigo 1910
desenvolvemento do “Copa Galicia de Enganche”.Expte. 17571/333.

5.-

Subvención a favor do Clube Petanca Ensino polo desenvolvemento do “XII
Open Internacional de Petanca Concello de Vigo”.Expte. 17632/333.

6.-

7.-

polo

FESTAS
Proxecto de convenio de colaboración coa Federación de Peñas Recreativas
El Olivo para a organización da Festa do Magosto 2018. Expte. 7640/335.
PARQUES E XARDÍNS
Expediente de contratación do subministro das especies vexetais necesarias
para a reposición e renovación en distintas zonas verdes da cidade. Expte.
11270/446.

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 12 de novembro de
2018, ás 10,15 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

