SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 471/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 22 DE NOVEMBRO DE 2018.

1.2.-

3.-

4.-

Ratificación da urxencia.
ADMÓN. ELECTRÓNICA
Adxudicación da contratación do subministro e servizo dunha plataforma
integral de xestión intelixente de servizos cidade e a súa integración cos
servizos da plataforma cidade VCI+. Expte. 8562/113.
CONTRATACIÓN
Informe sobre o recurso especial en materia de contratación presentado
contra o acordo de adxudicación do procedemento aberto para a contratación
do servizo para a xestión das Escolas Infantís de Tomás Alonso e Bouzas.
Expte. 21847/332.
DEPORTES
Proposta de subvención a favor da Agrupación Deportiva Vigo polo
desenvolvemento do “XIV Campionato de España de Fútbol 7”.Expte.
17472/333.

5.-

RECURSOS HUMANOS
Modificación de criterios de funcionamento da Mesa Xeral de Negociación.
Expte. 32981/220.

6.-

SERVIZOS XERAIS
Expediente de contratación do proxecto de “Implantación de Vía Verde sobre
antigo trazado ferroviario entre Teis e Urzáiz". Expte. 117/441.

7.-

Clasificación de ofertas para a contratación das obras do proxecto de
humanización da Avda. das Camelias entre Juan Ramón Jiménez e Avda.
Hispanidade. Expte. 109/441.

8.-

Propostas de adxudicación da contratación das obras de "Acondicionamento
de espazos deportivos do IMD baixo a Grada de Río de Balaídos". Expte.
87/441.

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 22 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.
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

