ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 11 DE OUTUBRO DE 2010.
1.-

2.-

3.-

BENESTAR SOCIAL
Convenio de colaboración co Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
ano 2010- “Programa de apoio ó proceso de desenvolvemento económico
local en Mozambique”. Expte. 56801/301.
Aprobación do proxecto de Modificación do Regulamento do Consello
Municipal de Cooperación Internacional e Solidariedade. Expte. 50879/301.
CULTURA
Subvención ó Teatro Ensalle e convenio para a realización do programa “A
mosca do viño”. Expte. 12385/331.

4.-

Subvención a Encena Producións Artísticas e convenio para a realización da
programación do Teatro Arte Libre. Expte. 12420/331.

5.-

Proxecto básico e de execución para a retirada de símbolos relativos á
sublevación militar na Casa das Artes. Expte. 12549/331.

6.7.-

8.9.-

CONTRATACION
Convalidación de gasto polo servizo de limpeza das dependencias municipais
en agosto 2010. Expte. 1900/240.
Aprobación do plan de mantemento do aparcadoiro subterráneo da rúa Jenaro
de la Fuente, COCHERAS OLIVICAS. Expte. 3368/241.
DEPORTES
Subvención á Fundación Vide polo déficit xerado pola organización mundical
de Hockei a patíns na cidade de Vigo.Expte. 9725/333.
Adecuación do proxecto das piscinas cubertas da Florida e Barreiro da
concesionaria AQUA-VIGO. Expte. 9428/333.

10.- Autorización á Delegación da Federación Galega de Atletismo a organizar o
vindeiro 17.10.2010, a “CARREIRA POPULAR VIGO +11”. Expte. 9754/333.
11.- Autorización á Asociación de Veciños Cristo da Victoria a organizar o vindeiro
día 24.10.2010 a “II MEDIO MARATON INFANTIL DE COIA”. Expte. 9785/333.
12.- Autorización á AA.VV. de San Xoán Poulo a organizar o vindeiro día
24.10.2010 a “IV CARRERA POPULAR FERNANDO NOGUEIRA”. Expte.
9772/333.
DIRECCIÓN DE INGRESOS

13.- Indemnización substitutiva a favor de Longo, Ansa e Asociados S.L. polos
servizos de tramitación de unidades urbanas de documentos 902 en parcelas.
Expte. 1538/500.
ELECTROMECANICOS
14.- Indemnización substitutiva a favor de UTE IMES-SYCSA polo mantemento
das instalacións electromecánicas dos túneles propiedade do Concello,
correspondente ao mes de agosto. Expte. 13513/444.
EMPREGO
15.- Proxecto empresarial da empresa R&R NATURE para a súa presentación ao
programa de iniciativas locais de emprego (ILES). Expte. 7545/77.
16.- Proxecto de seguridade e saúde das obras de acondicionamento da rúa
Balbarda e o seu entorno, ao abeiro do proxecto Rexeneración Urbana do
Barrio de Teis. Expte. 7408/77.
17.- Modificación do Proxecto de obra “Pasarela Ecolóxica no borde litoral dende A
Guía ata A Rotea”. Expte. 6635/77.
MERCADOS
18.- Resolucións do programa de subvención para fomentar e coadxuvar ao
mantemento de emprego no pequeno e mediano comercio de Vigo e a
Formación dos seus traballadores. Expte. 5182/551.
MOBILIDADE, SEGURIDADE E TRANSPORTES
19.- Devolución de aval pola festa da Amizade 2010. Expte. 78934/210.
20.- Devolución de aval pola celebración das festas do Rosario en San Andres de
Comesaña. Expte. 78935/210.
21.- Devolución de aval pola celebración das festas da Virxe dos Aflixidos de
Zamáns. Expte. 78936/210.
RECURSOS HUMANOS
22.- Corrección de erro material expte. 20049/220 (Adecuacións retributivas ano
2010. RPT e Instruccións 2010). Expte. 20136/220.
23.- Dar conta de resolución autorizando redución de xornada á funcionaria Dª
Angélica Rodríguez Bertomeu. Expte. 20125/220.
24.- Abono de xornada por dispoñibilidade ao funcionario D. Antonio Juste Iglesias,
correspondente ao mes de novembro 2009. Expte. 19797/220.
SERVIZO DE MUSEOS
25.- Indemnización substitutiva a Isabel Llantada Martínez, por colaboración na
execución dos traballos técnicos no Arquivo Pacheco, durante o mes de xullo,
agosto e 21 días de setembro. Expte. 249/338.

SERVIZOS XERAIS
26.- Contratación por procedemento aberto das obras de humanización da rúa San
Roque. Expte. 459/440.
27.- Contratación por procedemento aberto das obras de reposición de beirarrúas
entre Avda. Fragoso e Eugenio Kraff. Expte. 460/440.
28.- Contratación por procedemento aberto das obras de humanización da rúa
Pino, entre Urzaiz e Asturias, expediente anticipado de gasto. Expte. 487/440.
29.- Revisión de prezos do contrato de subministro de mesturas bituminosas para
o servizo de Vías e Obras. Expte. 54057/250.
30.- Proxecto de acondicionamento de muro de contención na rúa Gonderán.
Expte. 1677/443.
TENENCIA DA ALCALDIA
31.- Recoñecemento extraxudicial de crédito a favor da entidade “Real Federación
Española de Patiñaje” en relación cos gastos de promoción turística de Vigo
no campionato do mundo de Hockey masculino. Expte. 3413/104.
VIAS E OBRAS
32.- Devolución de aval a HOTELERA PONTEVEDRESA S.L. por permiso de
camións pola rúa Maria Berdiales. Expte. 62519/250.
URBANISMO
33.- Normalización de predios unidade “1” prevista no PEPRI de Bouzas.
Estimación parcial de recurso de reposición. Expte. 11153/411.
ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DIA
34.- Proxecto de convenio entre a concellería de benestar social e o fondo galego
de cooperación e solidariedade -ano 2010- “rehabilitación das casas de eito,
na camara municipal do Paul (Cabo Verde)”. Expte. 56799/301.
35.- Proxecto de contrato para a contratación da actuación “la caravana
americana”. aprobación do gasto. Expte. 3526/104.
36.- Contratación para a prestación de servizos bibliotecarios complementarios
para a biblioteca publica municipal da avda. Martinez Garrido, 21. Expte.
12178/331.
37.- Contratación por procedemento aberto de subministro e procesado técnico de
fondos bibliográficos para a biblioteca “Xosé Neira Vilas”, avda. Martinez
Garrido. Expte 12179/331.

38.- Proxecto básico “fase 1: proxecto básico e de execución de escola infantil na
rúa Mestre Goldar nº 22 do concello de Vigo”, de reformar do edificio
municipal para a súa adaptación de uso como escola infantil. Expte. 7566/77
39.- Adxudicación da contratación dos servizos docentes e complementarios da
escola municipal de musica. Expte. 11739/332
40.- 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 outubro 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, 7 de outubro de 2010.
am.
O ALCALDE,
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Abel Caballero Álvarez
Isaura Abelairas Rodríguez.

