ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
22 DE NOVEMBRO DE 2013.

1.2.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación das obras de reforzo da
capa de rodadura de diversas rúas do casco urbano do termo municipal
de Vigo. Expte. 2021/440.

3.-

Clasificación de ofertas par a contratación do aseguramento da flota
municipal. Expte. 7969/445.

4.-

Adxudicación do procedemento aberto para a contratación da xestión do
Servizo público mediante concesión da construción, xestión e
explotación do novo complexo polideportivo de Navia. Expte.
12242/333.

5.-

Adxudicación do procedemento aberto para a contratación da
subministración de enerxía eléctrica de media e baixa tensión pra as
distintas instalacións electromecánicas do concello de Vigo. Expte.
14694/444.

6.-

FOMENTO
Modificado nº 1 da obra de Remodelación do Mercado do Berbés.
Expte. 2469/443.

7.-

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Concesión das axudas contra a crise para atender necesidades básicas
dos veciños e veciñas de Vigo para ao exercizo 2013. Expte. 6099/320.

8.-

PATRIMONIO HISTÓRICO
Expediente de contratación das obras de derruba do edificio municipal
do antigo restaurante As Dornas. Expte. 7004/307.

9.-

TURISMO
Bases reguladoras y convocatoria específica para a concesión de
subvencións á apertura de novas rutas nacionais transversais de
transporte aéreo entre o Aeroporto de Vigo e aeroportos españois.
Expte. 4976/104.

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 22 de novembro de 2013, ás 13,40 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, 22 de novembro de 2013.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

