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

Ratificación da urxencia.

2.-

EMPREGO
Resolución de recursos presentados en relación ás axudas municipais á
creación de empresas do ano 2014. Expte 11501/77.

3.-

4.-

Outorgamento das axudas á contratación e mellora do emprego da
mocidade viguesa para o ano 2014. Expte. 11454/77.
FOMENTO
Adxudicación do procedemento aberto para a contratación das obras de
humanización da rúa Ramón Nieto. Expte. 2591/440.

5.-

Proposta de aprobación do anexo nº 3 ao Plan de Seguridade e Saúde
da rúa Juan Ramón Jiménez, incluída nas obras de reforzo da capa de
rodadura do firme en diversas rúa no núcle urbano. Expte. 2897/440.

6.-

Plan de seguridade e aceptación do plan de xestión de residuos das
obras de reforzo da capa de rodadura do firme do casco urbano I-2014.
Expte. 2896/440.

7.-

Plan director de remodelación e modernización do Estadio municipal de
Balaídos. Expte. 2890/440.

8.-

Nomeamento de coordinador de seguridade e saúde das obras
“Humanización das rúas baixada a Ríos e Doutor Corbal”. Expte.
2469/440.

9.-

OSPIO
Proxecto modificado nº1 da obra “renovación de redes de
abastecemento e saneamento na rúa Ronda de Don Bosco, dende
Eduardo Iglesias a Velázquez Moreno”. Expte. 2546/443.

PARQUE MOBIL
10.- Adxudicación do procedemento aberto para a contratación da
subministración de combustible para a flota municpal. Expte. 10403/445.

PATRIMONIO
11.- Recepción de traballos de xeorreferenciación, dos epígrafe III a VII e
uso aplicativo de comprobación, revisión e actualización do Inventario
municipal. Expte. 19730/240.
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 15 de decembro de 2014, ás 14,00 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, 15 de decembro de 2014.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

