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

Ratificación da urxencia.
FOMENTO
Proposta para designar ao concelleiro delegado da Área de Fomento
para a subscrición de documento presentados por ADIF en relación co
acondicionamento entre o Km 6/638 e 6/964 da liña de Redondela a
Vigo-Guixar. Expte. 69806/440.

3.-

Proxecto modificado nº 1 da obra “Reposición das redes de
abastecemento da rúa Camelias. Fase 1(rúa A. Cunqueiro-rúa
Ourense).

4.-

Proxecto revisado para a “Execución das obras de construcción dunha
escola infantil en Navia”. Expte. 2084/440.

5.-

6.-

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
Expediente de contratación da subministración de árboles e pranta de
temporada para reposición en rúas e zonas verdes. Expte. 7109/446.
PATRIMONIO HISTÓRICO
Plan de Seguridade e Saúde, nomeamento da Coordinación de
Seguridade e Saúde, da Dirección facultativa, da Dirección de
execución e da Supervisión técnica municipal das obras de
rehabilitación do antigo Chalet Mirambel como Centro de recepción de
visitantes do xacemento da Villa Romana de Toralla. Expte. 7068/307.

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 ordinaria na súa Sala o día 11 de outubro de 2013, ao remate da
sesión ordinaria convocada para a mesma data, 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, 10 de outubro de 2013.
me.
O ALCALDE,
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Abel Caballero Álvarez

Dª. Mª Jesús Lago Rey.

