ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 3 DE AGOSTO
DE 2012.
1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

BENESTAR SOCIAL
Solicitude de subvención á Secretaría Xeral de Emigración da
Consellería de Política do Benestar para o ano 2012. Expte. 77811/301.

3.-

EDUCACIÓN
Ampliación de 60 prazas para o programa Vigo en Inglés 2012. Expte.
14110/332.

4.-

5.-

Contratación do servizo de mantemento de instalacións de calefacción
AQS dos colexios públicos. Expte. 12612/332.
MERCADOS
Autorización para a redacción dun proxecto modificado sen incremento
económico do de execución de reforma do Mercado do Progreso. Expte.
2333/551.

6.-

Devolución de garantía por importe de 13.020 euros a favor de
Agrupconsa, S.L., constituída para responder de obras de reforma e
acondicionamento das dependencias do Mercado do Progreso. Expte.
5373/551.

7.-

Devolución de aval por importe de 17.438,02 euros relativo á obra de
reforzo de 529,20 m2 de estrutura de forxado na praza do Progreso.
Expte. 5371/551.

8.-

MONTES PARQUES E XARDÍNS
Proxecto de remodelación do Parque Rivera Atienza. Expte. 6592/446.

9.-

Proxecto de remodelación da Praza da Miñoca. Expte. 6591/446.

PATRIMONIO HISTÓRICO
10.- Convenio de colaboración do Concello coa” Asociación de Comerciantes
e Hostaleiros Vigo Vello” e coa “Sociedade Galega para a difusión e
conservación do patrimonio”, para un programa de comercio á rúa.
Expte. 6738/307.
TURISMO

11.- Adxudicación á empresa Inforpress, S.L., do procedemento negociado
con publicidade da organización de viaxes “Blogger trips e Breakfast 2.0”
por importe de 63.349,09 €. Expte. 4267/104.
12.- Adxudicación a favor de Esmerarte Servicios, S.L., do contrato maior
para a mellora do posicionamento de Vigo en redes sociais e
reorientación 2.0 da web www.turismodevigo.es por importe de 57.959,60
euros. Expte. 4271/104
13.- Adxudicación a favor da UTE Signo Observatorio, do contrato maior para
a mellora do desenvolvemento de aplicativos móbiles multiplataforma
para potenciar o goce do destino turístico de Vigo, por importe de
68.999,32 €. Expte. 4247/104.

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 ordinaria na súa Sala o día de de 2012, ás 9,00
h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois
(10,00 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, 3 de agosto de 2012.
kv.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA ACCTAL.
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Dª. Isaura Abelairas Rodríguez..

