ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
13 DE AGOSTO DE 2015.
1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

ALCALDÍA
Proposta de adscrición de persoal eventual á Alcaldía. Expte. 41/1102.

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Dar conta da resolución de data 27.07.15 de nomeamento do director de
Gabinete de Alcaldía. Expte. 42/1102.
BOMBEIROS
Expediente de contratación, por procedemento aberto, para a
subministro dun vehículo autobomba sen dotación para o parque auxiliar
de Balaídos do Servizo de Bombeiros. Expte. 3883/213.
Certificación final de obra de establecemento, mellora e ampliación das
instalacións do Parque Central de Teis do Servizo de Bombeiros. Expte.
3092/213.
CONTRATACIÓN
Rectificación de erros no expediente de contratación do subministro de
enerxía eléctrica en media e baixa tensión para as instalacións e
dependencias do Concello de Vigo. Expte. 15696/444.
FESTAS
Bases e convocatoria de subvencións para programas de actividades
realizadas no exercicio 2015. Expte. 5974/335.

8.-

Adxudicación do procedemento aberto para a contratación do Servizo
de Xestión de traballos técnicos derivados da programación de
actividades no Auditorio municipal. Expte. 6016/335.

9.-

Adxudicación do procedemento aberto para a contratación do servizo de
atención ao público en dependencias da rede de museos municipais de
Vigo. Expte. 936/341.

SERVIZOS XERAIS
10.- Proxecto modificado nº 1 do Proxecto de Humanización da Rúa Alonso
Ojeda en Teis. Expte. 2616/443.

11.- Proxecto modificado nº 1 do Proxecto de humanización da rúa Coutadas
entre a rúa Santander e o paso superior sobre a AP-9, Fase 1. Expte.
2615/443.
VIAS E OBRAS
12.- Certificación final da execución do expediente de contratación das obras
“Reforzo da capa de rodadura do firme da Avda. Clara Campoamor PK
3+730 a PK 4+650”. Expte. 73136/250.
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 agosto de 2015, ás 13,50 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 Secretaria do Goberno 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 agosto de 2015.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.

