ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
13 DE MARZO DE 2015.
1.2.-

3.-

4.-

Ratificación da urxencia.
BENESTAR SOCIAL
Correción de erro do acordo de X.Goberno do 13.02.15 en relación coas
bases do “Programa municipal de axudas extraordinarias a familias para
gastos de aloxamento, subministraos e alimentación 2015”. Expte.
102893/301.
CULTURA, FESTAS E MUSEOS
Expediente de contratación, por procedemento aberto, de servizos de atención
ao público en dependencias da Rede de Museos de Vigo. Expte. 936/341.
SERVIZOS XERAIS
Dar conta da tramitación do expediente “Renovación das redes de
saneamento e abastecemento na rúa Manuel Núñez, entre Ecuador e María
Berdiales”. Expte. 2709/440.

5.-

Dar conta da tramitación do expediente de “Renovación das redes de
saneamento na rúa Robleda, entre os números 52 e 60”. Expte. 3057/440.

6.-

Proxecto de “Estabilización do noiro do camiño de Lagoa en Teis”. Expte.
3080/440.

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 13 de marzo de 2015,
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 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, 13 de marzo de 2015.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

