ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
16 DE MAIO DE 2014.

1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos de Seguridade
e Vixilancia da U.A.D. CEDRO e UBAS. Expte. 88648/301.

3.-

4.-

5.-

6.-

DEPORTES
Proxecto de convenio de colaboración entre a Concellería de Deportes e
o Vigo Rugby Club polo desenvolvemento do seu proxecto deportivo na
tempada 2013-2014. Expte. 13030/333
EDUCACIÓN
Bases e convocatoria para a adxudicación de prazas para a
participación no Programa municipal de Inmersión en lingua inglesa
(Vigo en Inglés) ano 2014. Expte. 16041/332.
LIMPEZA
Resarcimento patrimonial ao Concello de Vigo, polos danos derivados
da aplicación da disposición adicional 21ª da Lei 11/2013 de 26 de
decembro, de Orzamentos de Galicia, pola que se incrementa o canón
unitario por tonelada de residuo xestionada en SOGAMA. EXPTE.
5005/252.
SEGURIDADE
Execución do auto 36/12 do Xulgado Contencioso Administrativo nº 2 de
Vigo referente ao servizo público de estacionamento regulado en
superficie mediante expendedores de tiques. Expte. 89152/210.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos
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 16 de maio de 2014, 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 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 ós demais membros do grupo político municipal
do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para os
efectos de información.
Vigo, 15 de maio de 2014.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

