SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 467/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 15 DE NOVEMBRO DE 2018.

1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Proposta de continuidade na prestación dos servizos derivados do servizo das
escolas infantís municipais de 0-3 anos de Tomás Alonso e Casiano Martínez
(Bouzas) ata a formalización do novo contrato. Expte. 13000/332.
Declaración de caducidade do expediente de resolución da concesión do lote
2 para a construción e explotación de tres aparcadoiros de uso mixto na
cidade de Vigo. Expte. 6246/241.
DEPORTES
Clasificación de ofertas para o subministro dunha unidade de deshumectación
de aire na instalación acuática “piscina municipal de Teis” para substitución da
unidade existente por finalización da vida útil. Expte. 2396/611.
Rectificación de erro material na tramitación do expediente de resolución da
convocatoria específica para potenciar a participación de deportistas da
cidade de Vigo en competicións oficiais de alto nivel,tempada deportiva
2017/2018, aprobado pola XGL en data 30/10/18. Expte. 17473/333.
PATRIMONIO
Cesión gratuíta de uso do edificio propiedade da Tesorería Xeral da Seguridade Social, sito no n.º 54 da rúa Enrique Lorenzo Expte. 20028/240.

SERVIZO ÁREA DE CULTURA
7 .- Subvención, mediante un convenio coa Xestora do Auditorio-Pazo de
Congresos “Mar de Vigo”, para a programación e organización de actividades
artísticas e socioculturais no citado auditorio durante o ano 2018. Expte.
1693/330.
8.-

SERVIZOS XERAIS
Expediente de contratación do contrato de “subministro de gas natural para os
colexios públicos, escolas infantís municipais, Pazo de Congresos e
dependencias do Concello de Vigo. Expte. 116/441.

9.-

Proposta de aprobación do proxecto e custos asociados ao mesmo para a
obra de “substitución de abastecemento existente por nova condución de
polietileno treito entre o nº 171 de avda. de Galicia e o Colexio San Salvador
de Teis”. Expte. 1977/440.

10.- Proposta de aprobación do proxecto de “humanización da rúa García Barbón
dende Serafín Avendaño ata Rosalía de Castro-marxe impar”. Expte.
3423/443.
11.- Interposición de recurso contencioso-administrativo contra Resolución da xefa
do Servizo de Coordinación da Área Cultural por delegación da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia referente á rehabilitación e
transformación do contorno urbano da Gran Vía (entre a rúa Lepanto e a rúa
Nicaragua). Expte. 3516/443.
12-.- Expediente de contratación das “Obras de reforzo de firmes en vías urbanas
de Vigo. Lote 1-pavimentación na avda. Castelao, e lote 2- renovación da
capa de rodaxe da rúa Áreal”. Expte. 134/441.
13.- Expediente de contratación das obras do “Proxecto de humanización da Rúa
Travesía Escolas Públicas”. Expte. 122/441.
14.- Clasificación de ofertas para a contratación das obras de rehabilitación e
transformación do contorno urbano da Gran Vía – entre a rúa María Berdiales
e a rúa Venezuela. Expte. 76/441.
15.- Clasificación de ofertas para a contratación das obras de “Humanización da
rúa Pazos, entre López Mora e Menéndez Pelaio”. Expte. 83/441.

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 15 de novembro 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.
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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

