ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
4 DE ABRIL DE 2014.
1.-

Ratificación da urxencia.

EDUCACIÓN
2 .- Expediente de contratación dos servizos para a xestión parcial, docencia
e desenvolvemento da Escola municipal de Música de Vigo. Expte.
15772/332.
PATRIMONIO
3 .- Expediente de contratación para a adxudicación da concesión
administrativa para o aproveitamento privativo do inmoble denominado
“Jonathan” sito na Avda. de Samil. Expte. 19672/240.
4 .- Proposta de aceptación da doazón de D. Edmundo Paz Dacruz da súa
obra “Paso a Paso 2012”. Expte. 5097/337.
5 .- Proposta de aceptación de renuncia de D. Jesús Rodríguez Albor ao
arrendamento do quiosco de titularidade municipal sito nos xardíns de
Compostela desta cidade. Expte. 19684/240.
SERVIZOS
6.- Plans de seguridade e saúde e aceptación dos plans de xestión de
residuos das obras “Reforzo da capa de rodadura do firme en diversas
parroquias do término municipal de Vigo” Lotes 1 e 2 e “Reforzo da capa
de rodadura do rime en diversas rúas no núcleo urbano do termo
municipal”. Expte. 2389/440.
VIAS E OBRAS
7.- Expediente de contratación para a execución das obras de “Reforzo da
capa de rodadura do firme na Avda. do Tranvía do P.K. 3+140 a P.K.
3+890. Expte. 70546/250.
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 4 de abril de 2014, ás 14,15 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 titular do Órgano de Apoio á
Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal
do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós
efectos de información.
Vigo, 4 de abril de 2014.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

