ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 23 DE XULLO DE
2013.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Ratificación da urxencia.
ALCALDÍA
Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e o Instituto de Estudios
Vigueses para o fomento de actividades de investigación histórica e
divulgativa da cidade. Expte. 9778/101.
BENESTAR SOCIAL
Convenio de colaboración co Fondo galego de Cooperación e Solidariedade
para promover un desenvolvemento sustentable na Cámara Municipal de
Santa Cruz (Cabo Verde). Expte. 87056/301.
Convenio de colaboración co Fondo Galego de Cooperación para a mellora na
xestión de residuos na Cámara de Porto Novo (Cabo Verde). Expte.
87057/301.
PATRIMONIO HISTÓRICO
Expediente de contratación das obras de rehabilitación do antigo chalet
Mirambell para centro de recepción de visitantes da vila romana de Toralla.
Expte. 6837/307.
Proposta de clasificación de ofertas para a contratación das obras de derruba
do edificio municipal do antigo restaurante “El Castillo”. Expte. 6820/307.

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 xullo de 2013, ás
10,45 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois en
segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.
Notifíquese aos 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 aos demais membros do grupo político municipal do PSdGPSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para os efectos de
información.
Vigo, 23 de xullo de 2013.
rs.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
+-99999+ Dª. Mª Jesús Lago Rey.

