ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARI A DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL DO 19 DE XANEIRO DE 2004 .

1.- Acta da sesión ordinaria do 22 de decembro de 2003.
ALCALDÍA
2.- Estudio sobre o caderno concesional do Auditorio-Pazo de Congresos de Beiramar-Vigo realizado
pola Entidade IDOM PARA A Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda. Doc.
40003320.
BENESTAR SOCIAL
3.- Dar conta dos contratos menores tramitados polo departamento de Benestar Social durante os meses
de outubro e novembro de 2003.
CEMITERIOS
4.- Adxudicación de nichos e cinceiros nos cemiterios municipais de Teis e Pereiró a petición dos
interesados. Expte. 5789/255.
INTERVENCIÓN
5.- Xustificantes de libramentos.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
6.- Devolución do aval constituído pola Asociación de Veciños “A Paz” para responder dos posibles
danos da celebración do Magosto no Barrio da Paz o 8.11.03. Expte. 69215/210.
OMIC
7.- Solicitude de subvención ó abeiro da resolución do 26.11.03 do Instituto Galego de Consumo pola
que se convoca e regula a concesión de axudas á Corporacións Locais para o funcionamento e
mantemento das súas oficinas de información ós consumidores para o ano 2004. Expte. 209/302.
8.- Rogos e preguntas.

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 ordinaria na súa Sala o

día 19 de xaneiro de 2004, un cuarto de hora despois do remate da sesión plenaria convocada para dito
día, para resolver os asuntos da devandita relación.
Notifíquese ós Sres. membros da Xunta de Goberno Local para a súa concurrencia puntual ó acto;
notifíquese así mesmo á interventora xeral do Concello e ó titular do Órgano de Apoio á Xunta de
Goberno Local ós voceiros dos grupos políticos da Corporación, e fágase público no taboleiro da Casa do
Concello para ós efectos de información.
me.
Vigo, 15 de xaneiro do 2004.
A ALCALDESA

Corina Porro Martínez

CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Lucia Emilia Molares Pérez.

