ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 14 DE DECEMBRO DE 2012.
1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

Complemento de produtividade polos servizos prestados polo persoal da
Policía Local, dende o 1 de agosto ao 31 de outubro 2012. Expte. 23731/220.

3.-

Indemnización substitutiva a favor da empresa “Groupama Plus Ultra Seguros
e Reaseguros”. Expte. 9430/445.

4.-

Adxudicación a Sercoysa Proyectos y Obras S.A. a subministración de
mesturas bituminosas e emulsións asfálticas. Expte. 66323/250.

5.-

Autorización a redacción do proxecto “Modificado nº 1 do básico e de
execución de escola infantil na rúa Mestres Goldar nº 22, do Concello de Vigo,
sen incremento económico. Expte. 2275/443.

6.-

Concesión de subvención ao Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
para axuda dos gastos dos traballos dos voluntarios na zona afectada polo
terremoto en Haití. Expte. 8518/101.

7.-

Recoñecemento extraxudicial de crédito a favor de Orquesta Pasarela, polos
gastos de instalación dun escenario na Finca da Riouxa. Expte. 9197/101.

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 14 de decembro de
2012, a continuación da sesión ordinaria convocada para ás 9,00 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, 14 de decembro de 2012.
am.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

