ASUNTOS PA RA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 30 DE DECEMBRO DE 2005 .

1.-

BENESTAR SOCIAL
Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 3/2773, 3/1212, 11/1047, 11/1218, 12/1335,
12/1350, 13/935, 12/1781, 1/1475, 1/906.

2.-

Prestación do Servizo de Centro de día para persoas maiores: alta exptes. 23/1048.

3.-

DEPORTES
Adxudicación do procedemento negociado para a contratación dun módulo de vestiarios no campo
de Candeán. Expte. 5781/333.

4.-

5.6.-

7.8.-

Adxudicación do procedemento negociado para a contratación das obras de substitutición do
pavimento da pista deportiva do Pavillón de Coia. Expte. 5792/333.
MOBILIDADE E SEGURIDADE
Adxudicación de subvencións a titulares de licenzas de autotaxis para instalación de sistemas de
seguride-ano 2005. Expte. 70886/210.
Revisión dos prezos dos bono-buses do transporte urbano colectivo de viaxeiros para o ano 2006.
Expte. 71708/210.
PATRIMONIO HISTÓRICO
Modificación do proxecto de musealización da vila romana de Toralla. Expte. 3201/307.
Revisión de prezos do contrato para a organización e xestión do Aula municipal de Etnografía.
Expte. 3168/307.

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 na súa
Sala o día 30 de decembro de 2005, ás 12,30 h. en 1ª convocatoria e ás 13,00 h. en 2ª convocatoria, 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 ao concelleiro, Sr. Couto Pérez, ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor

xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local, e aos voceiros dos grupos políticos da
Corporación e fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
me.
Vigo, 29 de decembro do 2005.
A ALCALDESA

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Corina Porro Martínez

Lucia Molares Pérez.

