ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 11 DE MAIO DE 2009.
1.2.-

3.-

Acta da sesión ordinaria do 24 de abril de 2009.
BENESTAR SOCIAL
Solicitude de subvención á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar para o
confinanciamento da prestación de Servizos Sociais polo Concello de Vigo no
ano 2009. Expte. 41508/301.
CONTRATACIÓN
Declarar deserta a subhasta de vehículos do depósito municipa. Expte.
75939/210.

4.-

Revisión de prezos do contrato do servizo de conservación e reposición de
diversas áreas de interés patrimonial no termo municipal de Vigo. Expte.
18632/240.

5.-

Segunda prórroga do contrato para a prestación dos servizos de vixilancia dos
Centros Cívicos. Expte. 1699/321.

6.-

Prórroga do contrato para a prestacións dos servizos dunha docente TIC para
o Proxecto Vigo Dixital. Expte. 1698/321.

7.-

Devolución de garantía:
a) Sercoysa S.A. Expte. 2625/241, 2636/241, 2637/241.
b) Tasoga S.L. Expte. 2614/241.
c) Movexvial S.L. Expte. 43815/250, 2521/241.
d) Construcciones Cardeñoso S.L. Expte. 2346/241.
e) Ingebaires S.L. Expte. 2628/241.
f) Pettra S.L. Expte. 2620/241.
g) Internacional Periféricos y Memorias España S.L. Expte. 2615/241.
h) Rosenbauer Española S.A. 2629/241.
i) E-Cultura. Net S.A. Expte. 3087/335.
k) Productos y Mangueras Especiales S.A. Expte. 2626/241.

8.-

9.-

CULTURA
Fixación de prezos de venda de entradas para o Festival de Jazz Imaxina
Sons 2009. Expte. 11587/331.
DEPORTES
Bases reguladoras e convocatoria para a concesión de subvencións a
entidades deportivas de Vigo en relación á actividade deportiva da tempada
2008/2009. Expte. 8404/333.

10.- Bases reguladoras e convocatoria para a concesión de subvencións a
entidades deportivas de Vigo para a organización de eventos e actividades
deportivas durante o ano 2009. Expte. 8439/333.
11.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e o Real Club Celta de
Atletismo para o desenvolvemento do Proxecto de Élite do equipo da entidade
na tempada 2008-2009. Expte. 8503/333.
12.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a entidade Club Atletismo
Femenino Celta Vigo para o desenvolvemento do Proxecto de Élite da
entidade na tempada 2008-2009. Expte. 8502/333.
13.- Solicitude da Asociación Deportiva Tour&Auto de autorización para organizar o
VI Rally Internacional Costa Atlántica Classic, do día 10 ó 13 de xuño de 2009.
Expte. 8448/333.
14.- Solicitude da A.VV. Praza da Miñoca de autorización para organizar a VI
Marcha Popular o día 17 de maio de 2009. expte. 8591/333.
EDUCACIÓN
15.- Prórroga do contrato do servizo de xestión da Escola Municipal de Música de
Vigo. Expte. 7111/332.
16.- Prórroga do contrato do servizo de xestión da Escola Infantil Municipal de
Santa Marta. Expte. 7446/332.
17.- Prórroga do contrato dos servizos de limpeza dos colexios e escolas públicas
de Vigo. Expte. 18535/240.
IGUALDADE
18.- Bases reguladoras e convocatoria específica de subvencións a entidades sen
ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades de promoción
da Muller, no ano 2009. Expte. 3833/224.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
19.- Bases reguladoras e convocatoria para a concesión de subvencións a
asociacións e organizacións sen ánimo de lucro para a realización de
actividades de dinamización e promoción do uso da lingua galega durante o
ano 2009. Expte. 834/334.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
20.- Bases reguladoras e convocatoria das subvencións para o fomento de
actividades de participación cidadá e desenvolvemento sociocomunitario.
Expte. 3916/320.

21.- Bases reguladoras e convocatoria das subvencións para o fomento de
investimentos en infraestructuras e equipamento vinculado á prestacón de
servizos das organizacións non lucrativas para o ano 2009. Expte. 3935/320.
PATRIMONIO HISTÓRICO
22.- Plan de Seguridade e Saúde e nomeamento de Coordinación de Seguridade e
Saúde e da Dirección Facultativa das obras de acondicionamento e
urbanización do entorno do recinto arqueolóxico da vila romana de Toralla.
Expte. 4937/307.
23.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Patrimonio Histórico durante o meses de marzo e abril-2009. Expte. 4936/307.
RECURSOS HUMANOS
24.- Aboamento de complemento de produtividade aos policías locais que realizan
funcións de acompañamento Tenencia de Alcaldía. Expte. 18814/220.
25.- Complemento de produtividade do persoal do Parque Móbil por toxicidade
correspondente ao mes de marzo de 2009. Expte. 18940/220.
26.- Solicitude de produtividade ao funcionario D. Rosendo Gonzalo Covelo Roma
por encomenda de funcións 4º trimestre 2008. Expte. 8409/333.
27.- Gratificación por Servizos Especiais e Extraordinarios do persoal da Policía
Local por prestar servizos de gran gala con motivo da entrega de medallas aos
vigueses distinguidos de 2009. Expte. 18941/220.
28.- Gratificación por Servizos Especiais e Extraordinarios do persoal da Policía
Local por prestar servizos de gran gala con motivo da celebración do día da
Reconquista de 2009. Expte. 18942/220.
29.- Gratificación por Servizos Especiais e Extraordinarios por exceso de xornada
anual do persoal de Cemiterios correspondente ao mes de marzo de 2009.
Expte. 18943/220.
30.- Complemento de produtividade do persoal de Cemiterios por xornada partida
correspondente ao mes de marzo de 2009. Expte. 18944/220.
31.- Complemento de produtividade do persoal de Desinfección por toxicidade
correspondente ao mes de marzo de 2009. Expte. 18945/220.
32.- Complemento de produtividade por conducir vehículos lixeiros municipais sen
ser oficiais-condutores, correspondentes ao 1º trimestre-2009 dos servizos de
Montes, Parques e Xardíns; Extinción de Incendios; Electromecánicos; Parque
Central; Educación; Parque Móbil; Cultura e Limpeza. Expte. 18956/220.
33.- Complemento de produtividade do persoal do Parque Móbil por manexar
maquinaria pesada correspondente ao 1º trimestre-2009. Expte. 18955/220.

34.- Domingos, Festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ao
mes de marzo-2009. Expte. 18948/220.
35.- Autorización de reingreso ao servizo activo formulada por Dª María Josefa
Porteiro García. Expte. 18994/220.
36.- Abono de complemento de produtividade condutores alcaldía correspondente
ao mes de decembro de 2008 e 1º trimestre 2009. Expte. 18972/220.
37.- Reintegro de honorarios en concepto de defensa xurídica a D. Arsenio Díaz
del Rio Fery. Expte. 18975/220.
TENENCIA DE ALCALDÍA
38.- Solicitude de autorización para a celebración do “Xantar-Romería do día das
Letras Galegas” no parque de Castrelos. Expte. 762/107.
TURISMO
39.- Bases reguladoras e convocatoria de bolsas para a realización de prácticas en
oficinas de información e Servizos Turísticos. Expte. 2821/104.
URBANISMO
40.- Toma de coñecemento do pase a vía de constrinximento de multas
urbanísticas. Expte. 3671/407.
VIAS E OBRAS
41.- Devolución de aval a favor de Construcciones Castro-Figueiro S.L. por obras
na rúa Uruguay. Expte. 55633/250.
42.- 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 ordinaria
na súa Sala o día 11 de maio de 2009, dez minutos despois do remate da sesión plenaria
convocada para o mesmo día, en 1ª convocatoria e vinte minutos despois, en 2ª
convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.
Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría
Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós
demais membros dos grupos políticos municipais do PSdG-PSOE e BNG. Fágase público
no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 7 de maio de 2009.
me.
O ALCALDE,

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Abel Caballero Álvarez

Isaura Abelairas Rodríguez.

