ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
13 DE NOVEMBRO DE 2014.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

Ratificación da urxencia.
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Expediente de contratación, por procedemento aberto, para a
contratación do servizo para a creación dunha aplicación de xestión
tributaria de vehículos. Expte. 7159/113.
COMERCIO
Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación da
subministración en réxime de aluguer de elementos de alumeado
decorativo navideño. Expte. 1042/106.
DEPORTES
Proposta de adxudicación do procedemento aberto para a contratación
do servizo de mantemento do terreo de xogo do Estadio municipal de
Balaídos. Expte. 13254/333.
Resolución da convocatoria de subvencións a entidades deportivas pola
súa actividade durante a tempada deportiva 2013/2014. Expte.
13146/333.
OSPIO
Plan de Seguridade e Saúde e aceptación do Plan de Xestión de
residuos da obra “Subsanación das necesidades da rede de
saneamento e abastecemento na avda. Atlántida, do nº 30 ao nº 52”.
Expte. 2723/443.
Plan de Seguridade e Saúde e aceptación do Plan de Xestión de
residuos da obra “Renovación de redes de saneamento e
abastecemento no barrio do Calvario”. Expte. 2722/443.
PATRIMONIO HISTÓRICO
Proposta de adxudicación das obras de mellora e reposición de espazos
públicos no Casco Vello, no ámbito da praza da Princesa e Praza de
Argüelles engadindo os espazos soterrados entre a rúa Abeleira
Menéndez e Praza de Argüelles. Expte. 7279/307.
SERVIZOS
Proposta para encargar a redacción do proxecto “Renovación da rede
de saneamento da rúa Alonso Ojeda en Teis”. Expte. 2777/440.

10.- Proxecto modificado nº 1 da obra “Renovación das redes de
abastecemento e saneamento da rúa Moaña”. Expte. 2342/443.
TURISMO
11.- Proposta de adxudicación do procedemento aberto para a contratación
de servizos de promoción turística da cidade de Vigo. Expte. 5238/104.
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 extraordinaria e urxente na súa Sala o
día 13 de novembro de 2014, 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 novembro de 2014.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

