ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 23 DE XULLO DE 2010.

1.2.-

3.-

BENESTAR SOCIAL
Resolución de recursos de reposición e axuda da convocatoria bono-taxi
2010. Expte. 49566/301.
Resolución axudas municipais escolares: libros, material e comedor. Curso
2010-2011. Expte. 56243/301.
CONTRATACIÓN
Adxudicación definitiva da construción, adecuación e mellora de pistas
deportivas na cidade. Expte. 5152/446.

4.-

Adxudicación definitiva do programa de redución do dano en medio aberto.
Expte. 50300/301.

5.-

Adxudicación provisional de subministración de rodas para o Parque Móbil.
Expte. 7284/445.

6.-

Declarar deserta a licitación da prestación dos servizos da dirección técnica
dos traballos de mantemento dos campos de fútbol de Balaídos, A Madroa e
Barreiro. Expte. 7318/333.

7.-

Devolución de garantía a Wenceslao Cabezas del Toro constituída para
responder da xestión da Escola de Danza. Expte. 3304/241.

8.-

9.-

CULTURA
Indemnización substitutiva a favor da empresa Servicios Securitas, S.A, pola
realización de servizos de atención ao público en dependencias culturais.
Expte. 12402/331.
DEPORTES
Evento deportivo O' MARISQUIÑO 2010 a organizar a 10ª edición Open
Skate, os días 6,7 e 8 de agosto 2010. Expte. 9665/333.

ELECTROMECÁNICOS
10.- Autorización de aboamento de gastos de locomoción a D. Emilio Iglesias
Alvarez. Expte. 13356/444.
EMPREGO
11.- Aprobación do proxecto de rehabilitación do Edificio da antiga Conservera
Garavilla. Expte. 7061/77.
INFORMATICA
12.- Convenio de colaboración coa entidade Camefirma e coa Cámara de
Comercio de Vigo, para a validación de certificados dixitais. Expte. 4695/113.

MUSEOS
13.- Autorización de venda e prezo público do libro-catálogo da exposición
“MULLERES”. Expte. 239/338.
PATRIMONIO HISTÓRICO
14.- Relación de contratos menores do servizo de Patrimonio Histórico dende
xaneiro-xuño 2010. Expte. 5746/307.
RECURSOS HUMANOS
15.- Axudas especiais con cargo ao Fondo de Acción Social. Expte. 19965/220.
16.- Axudas por reclamación de estudos 2009 con cargo ao Fondo de Acción
Social. Expte. 19966/220.
17.- Solicitude de permiso sen soldo da funcionaria Dª Matilde Margarita Núñez
Cuiñas. Expte. 19989/220.
18.- Gastos de locomoción maio-xuño 2010. Expte. 19964/220.
SERVIZOS XERAIS
19.- Aprobación do proxecto de humanización da rúa Vázquez Varela Fase I.
Expte. 1573/443.
20.- Aprobación do proxecto de humanización da rúa Cangas. Expte. 1574/443.
21.- Autorización de instalación de dúas estacións de control de verquidos ao
dominio público hidráulico e calidade das augas no río Lagares. Expte.
393/440.
22.- Modificación aliñacións nas obras previstas no proxecto “Mellora da
Seguridade Vial da PO-325” executadas pola Xunta de Galicia no tramo PK
4+780 e PK 4+930. Expte. 61834/250.
VOLUNTARIADO
23.- Aceptar a subvención concedida pola consellería de Traballo e Benestar para
o fomento e realización de actividades de voluntariado no ámbito das
entidades locais e mancomunidades. .Expte. 321/322.
ASUNTOS FORA DA ORDE DO DIA
24.- Corrección de erro material no acordo adoptado pola XQL en sesion
extraordinaria do 4.06.2010, no que se aprobaba o convenio entre o concello
de Vigo e a cruz vermella para o servizo de primeiros auxilios e transporte
sanitario 2010. Expte. 78012/210.

25.- Aprobar as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2010 do programa de
axudas municipais á creación de empresas, no Marco do plan municipal de
emprego 2008-2011. autorización do gasto. Expte. 7016/77.
26.-

Contratación interina dun oficial desinfector. Expte. 19934/220.

27.- Modificación nº 1 “coste cero” das obras de “dotación de beirarrúas e servizos
na rua espedrigada”. Expte. 59669/250.
28.- Proxecto modificado nº 1 das obras “actuación en rua castaña, parroquia de
Alcabre” custe cero. Expte. 396/440.
29.- 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 23 de xullo 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, 21 de xullo de 2010.
am.
O ALCALDE,
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Abel Caballero Álvarez

Isaura Abelairas Rodríguez.

