ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DO 14 DE MARZO DE 2014.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Adxudicación do procedemento aberto para a contratación dos servizos
bibliotecarios complementarios para a Biblioteca Pública municipal Xosé
Neira Vilas Expte. 14147/331.
Proposta de adxudicación da contratación para a adquisición de
entradas do Estadio de Balaídos para o fomento do deporte entre
poboación escolar e outros colectivos e persoas economicamente
desfavorecidas. Expte. 12946/333.
CULTURA, FESTAS E MUSEOS
Concesión de subvención nominativa á Fundación MARCO para
programas de actividades e funcionamento do exercicio 2014. Expte.
715/341.
OSPIO
Plan de seguridade e saúde e Plan de xestión de residuos das obras do
proxecto “Mellora de accesibilidade peonil entre a porta do sol e Abeleira
Menéndez. Fase I”. Expte. 2525/443.
Nomeamento de dirección facultativa das obras do proxecto “Mellora de
accesibilidade peonil entre a porta do sol e Abeleira Menéndez. Fase I”.
Expte. 2526/443.
PATRIMONIO HISTÓRICO
Prego de cláusulas administrativas que rexerá a concesión
administrativa para o aproveitamento privativo do inmoble chamado
“Cafetería-Mirador do Castro” no Parque do Castro de Vigo. Expte.
19659/240.
SERVIZOS
Proposta de aprobación do proxecto e custos asociados das obras de
“Renovación das redes de abastecemento e saneamento da Rúa
Moaña”. Expte. 2342/443.
Proposta de dosificación de reactivos na ETAP do Casal. Aprobación do
proxecto e custes asociados. Expte. 2486/443.

10.- Proposta de aprobación do proxecto e custos asociados das obras de
“Renovación da rede de abastecemento na rúa Jenaro de la Fuente,
entre rúa Toledo e rúa Aragón”. Expte. 2369/440.
11.- Proposta de ampliación do prazo de execución das obras de mellora e
reposición do patio do Colexio Alfonso Rodríguez Castelao, en Navia.
Expte. 2558/443
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 14 de marzo de 2014, ás 13:30 h. en primeira convocatoria e, de non
existir quórum, unha hora despois (14:30 h)
en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.
Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular
da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á
Xunta de Goberno Local e aos demais membros do grupo político municipal
do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para os
efectos de información.
Vigo, 14 de marzo de 2014.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Dª. Mª Jesús Lago Rey.

