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

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Adxudicación do procedemento aberto para a contratación das obras de
reforzo da capa de rodadura do firme en diversas rúas do casco urbano
do termo municipal. Expte. 2021/440.
Adxudicación do procedemento negociado con publicidade para a
contratación dos servizos de mantemento e conservación das áreas
deportivas, ximnásticas e biosaudables da cidade. Expte. 7163/446.
ELECTROMECÁNICOS
Modificación e prórroga do contrato de xestión do Servizo de
mantemento e conservación das instalacións de alumeado público do
Concello de Vigo. Expte. 14993/444.
PARQUE MÓBIL
Cobertura de riscos da flota de vehículos, periodo 2014-2015.
Expte.7969/445.
SECRETARÍA XERAL
Proposta do concelleiro de Xestión municipal designando a D. Jesús
López Moure responsable do Contrato de concesión de obra pública coa
mercantil “Pazo de Congresos S.A.” para a xestión e explotación do
Pazo-Auditorio “Mar de Vigo”.
SERVIZOS
Modificado nº 1 custe cero da obra “Humanización rúa Martínez Garrido.
Fase II”. Expte. 2487/443.

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 10 de decembro de 2013, ás 14,00 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, 10 de decembro de 2013.
me.
O ALCALDE,
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Abel Caballero Álvarez

Dª. Mª Jesús Lago Rey.

