ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
13 DE DECEMBRO DE 2013.
1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas no procedemento negociado para o subministro
e instalación de bancos en zonas verdes. Expte. 6927/446.

3.-

Proposta para exclusión de empresas e clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación das obras de estrutura de paso
sobre regato Vilaverde-Pebegóns (Zamáns) Expte. 2072/440.

4.-

Proposta para exclusión de empresa e clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación das obras de acondicionamento e
mellora do acceso ao barrio de Navia dende a VG-20 Expte. 2085/440.

5.-

Proposta para exclusión de empresas e clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación das obras de mellora de infraestruturas nas parroquias do concello de Vigo. Expte. 2082/440.

7.-

Renuncia e requerimento de documentación ao seguinte clasificado no
procedemento aberto para a contratación das obras da segunda fase da
construcción do Centro Galego e Fotografía. Expte. 7023/307.

8.-

Adxudicación do procedemento negociado sen publicidade para a
adecuación da parcela para aparcamento no polideportivo de Navia.
Expte. 1956/440.

9.-

Proposta para rexeitar ofertas e declarar deserto o procedemento aberto
para a contratación do sservizos dunha campaña publicitaria de
promoción turística de Vigo en catro destinos xeográficos con
conectividade ou proximidade. Expte. 4867/104.

DEPORTES
10.- Concesión dunha subvención ó Real Club Celta de Atletismo en base ó
desenvolvemento do Proxecto de actividade do seu equipo de élite na
tempada deportiva 2012/2013. Expte. 12726/333.
11.- Concesión dunha subvención ó Club Atletismo Femenino Celta en base
ó desenvolvemento do Proxecto de Actividade do seu equipo de élite na
tempada deportiva 2012/2013. Expte. 12725/333.

12.- Concesión dunha subvención a favor de IES CORUXO F.S. Para
coadxuvar no financiamento dos gastos de desprazamento dos equipos
da entidade ó longo da tempada 2012/2013. Expte. 12570/333.
EDUCACIÓN
13.- Proxecto de Addenda ao Convenio entre o Padroado do centro asociado
da UNED en Pontevedra para a creación dunha Alula de Ensino
Superior a distancia.. Expte. 15472/332.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
14.- Corrección de erros do acordo da X.Goberno local do 22.11.13 relativo á
aprobación do proxecto de convenio de colaboración entre o Concello
de Vigo e Peugeot Citroën Automóviles España S.A. Expte. 10355/77.
15.- Proxecto de convenio de colaboración coas entidades sen ánimo de
lucro destinado a financiar axuda para atender necesidades básicas de
alimentos e servizos de comedor social. Expte. 6472/320.
RECURSOS HUMANOS
16.- Nomeamento interino, por acumulación de tarefas, de oito subalternos
por un período máximo de seis meses. Expte. 24584/220.
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 13 de decembro de 2013, ás 14,30 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, 13 de decembro de 2013.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

