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

Ratificación da urxencia.

2.-

Proposta de revisión das tarifas de auto-taxi da cidade de Vigo para o
ano 2015. Expte. 466/449

3.-

Proposta de clasificación no procedemento aberto para a contratación
das obras “Rehabilitación da Casa do Patín” co mo equipamento social
e cultural. Expte. 7457/307.

4.-

Proposta de adxudicación no procedemento aberto para a contratación
do servizo de actualización do aplicativo de Xestión Tributaria de
Vehículos. Expte. 7159/113.

5.-

Proposta de autorización de abonamentos a conta por materiais
acopiados para a execución das obras de mellora no ámbito da Praza
Princesa e Praza de Argüelles. Exte. 7279/307.

6.-

Indemnización substitutiva a favor de Estudos e Análise Fesan polos
servizos prestados nos meses de novembro e decembro 2014. Expte.
4346/336.

7.-

Dar conta das seguintes actas de comprobación e replanteo:
a) Humanización Praza Martínez Garrido, entre camiño Medeiros e
camiño Sobreiro.
b) Humanización rúa Toledo e o seu contorno. Expte. 2785/443.
c) Obra mellora rede separtativa de pluviais e renovación pavimentos
peonís e de rodadura, na subida á Madroa e outras. Expte. 2787/443.
d) Obra humanizacía rúa Doutor Canoa. Expte. 2788/443.
e) Obra Humanización rúa alonso Ojeda. Expte. 2789/443.
f) Obra humanización rúa Coutadas, entre rúa Santander e pasuperior
AP-9. Expte. 2790/443.
g) Obra humanización rúa Rosalía de Castro, Fase 1. Expte. 2791/443.

8.-

Indemnización substitutiva a favor de Interparkin Hispania, S.A. Pola
xestión do aparcadoiro da Praza de Portugal durante o mes de
novembro de 2014. Expte. 514/449.

9.-

Proposta de pagamento ao Consorcio da Zona Franca de Vigo en
cumprimento de convenio asinado para a subministración eléctrica ao
Auditorio-Pazo de Congresos. Expte. 380/333.

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 23 de decembro de 2014, ás 14,00 h. en primeira convocatoria e, de non
existir quórum, unha hora despois (15,00 h.) 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, 23 de decembro de 2014.
rs.
PRIM.TTE.ALCALDE,
(Resol. 22/12/14)
Mª Carmen Silva Rego

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

