SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 569/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 25 DE ABRIL DE 2019.

1.2.-

3.-

4.-

Ratificación de urxencia.
DEPORTES
Expediente de contratación do patrocinio publicitario para a celebración do
evento deportivo “World Padel Tour Concello de Vigo”, organizado por
SETPOINT EVENTS S.A. Expte. 18269/333.
Proxecto de convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o
Concello de Vigo para o desenvolvemento da “Fase final da Copa de Europa
– Proxecto EUROLIGA 3–2019”. Expte. 18250/333.
SERVIZOS XERAIS
Clasificación de ofertas para a contratación das obras de “Renovación da
capa de rodaxe do túnel Beiramar (Berbés-Areal). Expte. 257/441.

5.-

Proposta para a modificación do prezo máximo do contrato e a prórroga do
prazo 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.

6.-

Adxudicación da contratación das obras de “Renovación do aglomerado na
avenida Arquitecto Palacios”. Expte. 271/441.

7.8.-

XUVENTUDE
Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos de programación e
execución dos campamentos de verán 2019. Expte. 8752/336.
Rectificación de erros no prego de prescricións técnicas que rexerá a
contratación de servizos para a xestión dos campamentos náuticos de verán
aprobado en XGL 17/04/19. Expte. 8814/336.

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 25 de abril de 2019, ás
13,45 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

