SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 493/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 18 DE DECEMBRO DE 2018.

1.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN

2.-

Desestimación de recurso de reposición presentado pola Comunidade de
Montes en Man Común de Teis no procedemento aberto para a contratación
das obras de renovación de céspede artificial e instalacións nos campos de
fútbol de Navia, Meixoeiro, Candean, A Bouza, e Baltasar Pujales-Bouzas
(lote 3 -campo fútbol de Candeán). Expte. 86/441.

3.-

Desestimación de recurso de reposición presentado por Fieldturf Poligras,
S.A. contra os pregos do procedemento aberto para a renovación de césped
artificial nos campos de fútbol de Navia, Meixoeiro, Candean, A Bouza, e
Baltasar Pujales-Bouzas. Expte. 86/441.

4.-

Clasificación de ofertas para a contratación das obras de renovación de
césped artificial nos campos de fútbol de Navia, Meixoeiro, Candean, A
Bouza, e Baltasar Pujales-Bouzas(lotes 1,2,4 e 5).Expte. 86/441.

5.-

Clasificación de ofertas para a contratación do servizo para a formación en
materia de seguridade e saúde laboral do persoal do Concello de Vigo.
Expte. 327/2202.

6.-

Adxudicación da contratación das obras de humanización da rúa Aragón,
fase V, desde Travesía de Vigo á rúa Padre Celso. Expte. 74/441.

7.-

Adxudicación da contratación das obras do proxecto de humanización da
Avda. Gregorio Espino, Fase III. Expte. 75/441.

8.-

Proposta para declarar deserto o procedemento aberto simplificado para a
contratación da retirada e xestión de residuos vexetais. Expte. 11345/446.

9.-

Proposta para declarar deserto o procedemento aberto simplificado para a
contratación da subministración dunha pala retrocargadora mixta para o
Parque Móbil municipal. Expte. 13038/445.

PARQUES E XARDÍNS
10.- Modificación do contrato de servizo de conservación e reposición de parques
infantís, áreas biosaudables, áreas deportivas e mobiliario urbano do Concello
de Vigo. Expte. 9688/446.

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 18 de decembro de
2018, ás 10,30 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 SEGUNDO TENENTE DE ALCALDE (RA 17/12/18)
Francisco Javier Pardo Espiñeira.

