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

Ratificación da urxencia.

2.-

Adxudicación da subministración da dotación e carrozado dun BUL para
o servizo de extinción de incendios. Expte. 2669/213.

3.-

Adxudicación das obras de equipamento social e cultural da AAVV da
praza da Miñoca . Expte. 1587/440.

4.-

Adxudicación das obras de remodelación do mercado do Berbés. Expte.
1585/440.

5.-

Adxudicación das obras de restauración da praza do paseo de Paz
Andrade de Bouzas. Expte. 1590/440.

6.-

Adxudicación das obras de mantemento e consolidación do actual
circuíto de adestramento no Parque de Castrelos. Expte. 11616/333.

7.-

Adxudicación das obras de remodelación da praza da Miñoca. Expte.
6591/446.

8.-

Adxudicación da subministración e instalación de bancos en zonas
verdes e parques e xardíns. Expte. 6697/446.

9.-

Adxudicación da subministración por lotes da infraestrutura física para o
soporte dun sistema de escritorios virtuais. Expte. 6118/113.

10.- Adxudicación da subministración dun vehículo motobomba remolque
para o servizo de bombeiros. Expte. 2697/213.
11.- Adxudicación para a contratación de accións de promoción e impulso da
“Comercialización turística no mercado asiático”.Expte. 4602/104.
12.- Adxudicación para a contratación da actuación con estranxeiros
“residentes” en Vigo para a promoción da cidade. Expte. 4601/104.
13.- Adxudicación do programa de incentivo e prescricións e venda directa
da oferta de servizos no destino turístico de Vigo “Vigo Hospitality”.
Expte. 4597/104.
14.- Adxudicación da contratación “Vigo Incoming”. Expte. 4595/104.

15.- Adxudicación da contratación das obras do “Centro de interpretación de
ría”. Expte. 4588/104 e 1654/440.
16.- Adxudicación da auditoría externa do Proxecto “Sun Project”. Expte.
9199/77.
17.- Concesión de subvención para o fomento do Asociacionismo e a
Participación Cidadá do ano 2012. Expte. 5930/320.
18.

Indemnización substitutiva a favor da empresa “Plus Ultra Seguros
Generales y Vida S.A. de Seguros y Reaseguros”. Expte. 9500/445.

19.- Aboar á Comunidade de propietarios as cuotas correspondentes aos
anos 2010 e 2011, polo inmoble da R/ Romil, 20. Expte. 19494/240.
20.- Aboar á Comunidade de propietarios as cuotas correspondentes aos
meses de outubro-decembro 2012, polo inmoble da R/ Republica
Argentina nº 12-14. Expte. 137/242.
21.- Indemnización substitutiva a favor da Compañía Aseguradora Generali,
pola cobertura do póliza de seguro de vida e accidentes dende o
1.09.2012 ata o 31.08.2013. Expte. 154/242.
22.- Convalidación de gasto a favor de Nova Caixa Galicia, polo concerto de
Teo Cardalda. Expte. 9347/101.
23.- Convalidación de gasto a favor de Europa Press Delegaciones S.A.,
polo subministro de xullo a decembro 2011 e alertas correo electrónico.
Expte. 9348/101.
24.- Aprobación de modelos para a tramitación de anticipos e devolución de
garantías depositadas por obras, subministración e servizos. Expte.
102092/140.
25.- Programa de subvencións directas individuais de emerxencia ano 2013.
Expte. 80007/301.
26.- Libramentos a xustificar.
27.- Concesión de subvención a Schoolhouse polos gastos ocasionados na
celebración do concurso de Deletreo en Inglés 2012. Expte. 9111/101.
28.- Rogos e preguntas.

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 28 de decembro de 2012, ás 16,45 h. en primeira convocatoria e, de
non existir quórum, unha hora despois (17,45 h.) 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, 28 de decembro de 2012.
am.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

