ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 21 DE XUÑO DE 2010.

1.-

2.-

3.-

4.-

ALCALDÍA
Subvención a favor da Asociación Solidaridade Galega co pobo saharaui para
axuda dos gastos de transporte e organización de estancia en Vigo de 14
nenos saharauis. Expte. 6545/101.
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
Contratación da actuación artística “Castrelos Circus” para o Auditorio de
Castrelos o día 9 de agosto, dentro do programa das Festas de Verán 2010.
Expte. 3638/335.
Contratación da actuación musical de Public Enemy para o Auditorio de
Castrelos do día 5 de agosto, dentro do programa das Festas de Verán 2010.
Expte. 3619/335.
CONTRATACIÓN
Adxudicación provisional da execución dos servizos do programa de redución
do dano en medio aberto. Expte. 50300/301.

5.-

Adxudicación definitiva da contratación das obras de construción dunha Escola
de Música en Beade. Expte. 4597/320.

6.-

Renovación das marcas “Casa das Palabras-La Casa de las Palabras”
xestionadas por Ungría Patentes y Marcas S.A. Expte. 3209/241.

7.-

Devolución de fianzas a Oresa S.L. Expte. 2883 e 2884 de 241.

8.-

9.-

CULTURA
Subvención ao Real Club Naútico de Vigo e proxecto de convenio de
colaboración relativo á aportación para a organización do XII Concurso
peninsular de piano 2010. Expte. 12208/331.
Fixación do prezo de venda de merchandaising para o Festival de Jazz
Imaxina Sons. Expte. 12297/331.

DEPORTES
10.- Proposta de autorización ao Club Ciclista Ría de Vigo para organizar o Open
Ibérico de Ciclismo o vindeiro 27 de xuño de 2010. Expte. 9566/333.
11.- Proposta de autorización ao Club Ciclista Teis para a organización do Gran
Premio Ciclista Teis- XVI Memorial Pablo Moreiras o día 4 de xullo de 2010.
Expte. 9510/333.

EDUCACIÓN
12.- Expediente de contratación da limpeza dos colexios públicos e escolas
municipais. Expte. 11548/332.
13.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Federación
Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos e Alumnas de Vigo e
Comarca (FOANPA) para coadxuvar ao financiamento das tarefas dos
programas propios da federación no ano 2010. Expte. 11567/332.
ELECTROMECÁNICOS
14.- Indemnización substitutiva por importe de 45.670,39 € a favor de UTE IMESESYCSA como consecuencia da prestación do servizo relativo ao mantemento
de túneles durante o mes de maio. Expte.13445/444.
EMPREGO
15.- Proxecto de obra de mellora do Parque da Riouxa ao abeiro do Proxecto de
Rexeneración Urbana de Teis. Expte. 7100/77.
16.- Prórroga do contrato de aluguer do inmoble sito na Estrada do Vao nº 151 para
a sede da E.O. “Mar de Vigo V”. Expte. 6980/77.
MEDIO AMBIENTE
17.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de Medio
Ambiente durante o mes de maio de 2010. Expte. 7060/306.
MONTES, PARQUES E XARDÍNS
18.- Plan de seguridade e saúde no traballo para as obras de construción de
vestiarios para o persoal municipal nos viveiros do Castro. Expte. 5233/446.
PATRIMONIO
19.- Solicitude da ONCE para o tralado e instalación de quioscos na rúa Sanjurjo
Badía e Urzáiz. Proposta desestimatoria. Expte. 18727/240.
20.- Proposta desestimatoria de alegacións formuladas pola Asociación Hostelera
de Vigo S.L. a expediente de desafiuzamento administrativo da explotación
cafetería “Mirador O Castro”. Expte. 18902/240.
PATRIMONIO HISTÓRICO
21.- Proxecto de convenio de colaboración co Consorcio Casco Vello para un
programa de rehabilitación de fachadas e cubertas no ámbito do Casco Vello
para o ano 2010. Expte. 5584/307.
POLICÍA LOCAL
22.- Indemnización substitutiva por importe de 11.208,6 € a TAELPO como
consecuencia do aluger do sistema de comunicacións Trunking. Expte.
34290/212.

RECURSOS HUMANOS
23.- Proposta de rectificación de erro aritmético do acordo da Xunta de Goberno
local sobre retribucións do persoal eventual.
SEGURIDADE
24.- Devolución de aval á Casa de Andalucía de Vigo constituído pola celebración
en Samil da Feira de Abril no mes de maio. Expte. 78075/210.
SERVIZOS XERAIS
25.- Proxecto de impermeabilización de terraza exterior e rehabilitación de
estructura de escaleiras de acceso na rúa Martínez Garrido nº 61. Expte.
327/440.
26.- Anexo 1 ao Plan de Seguridade e Saúde da obra “Humanización entorno
Casablanca, 1ª Fase (rúa Simón Bolivar, entre Venezuela e Praza Elíptica).
Expte. 1524/443.
27.- Aceptación do Plan de Xestión de residuos de construción e demolición das
obras ordinarias de urbanización da rúa Escultor Gregorio Fernández. Expte.
1523/443.
28.- Estimación de recurso de reposición e modificación de prego de condicións
administrativas particulares para a contratación das obras de
acondicionamento, mantemento e conservación de infraestructuras viarias do
Concello de Vigo. Expte. 275/440.
ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DIA
29.- Proposta de acordo sobre xornadas de dispoñibilidade para a policía local para
o ano 2010. Expte. 34267/212.
30.- Dar conta da resolución de data 18.06.2010, da concelleira de educación
sobre reclamacións e listas definitivas de adxudicación de prazas e listas de
agarda para as escolas infantís municipais para o curso 2010/2011. Expte.
11821/332.
31.- 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 21 de xuño de 2010, 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; 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 PSdGPSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de
información.
Vigo, 18 de xuño de 2010.
me.
O ALCALDE,
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Abel Caballero Álvarez

Isaura Abelairas Rodríguez.

