ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
14 DE XUÑO DE 2013.
1.2.-

3.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Adxudicación do procedemento aberto para a adxudicación da
explotación dos servizos de temporada nas praias para o ano 2013.
Expte. 9178/306.
FOMENTO
Aprobación de memoria e autorización das obras de “Renovación das
chemineas dos grupos de emerxencia da EBAR de Montero Ríos”.
Expte. 2303/443.

4.-

Aprobación de memoria e autorización das obras de “Traballos de
ampliación do abastecemento á zona alta de Cabral e Candeán”. Expte.
2363/443.

5.-

Aprobación de memoria e custes do proxecto “Actuación nas
instalacións eléctricas de diversos bombeos da rede de saneamento”.
Expte. 2344/443.

6.-

Aprobación de memoria e custes do proxecto “Pavimentación do vial de
acceso á Presa de Eiras”. Expte. 2350/443.

7.-

8.-

9.-

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Bases e convocatoria de axudas contra a crise para atender
necesidades básicas dos veciños e veciñas de Vigo, exercizo 2013.
Expte. 6099/320.
Bases e convocatoria de axudas contra a crise para atender as
necesidades básicas de alimentos e servizos de comedor social,
exercizo 2013. Expte. 6106/320.
XUVENTUDE
Programa de Campamentos de Verán Xove 2013. Expte. 3926/336.

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 14 de xuño de 2013, ás 9,50 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 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, 14 de xuño de 2013.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

