ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 22 DE OUTUBRO DE 2010.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Actas anteriores das sesións: extraordinaria e urxente do 19, 21 e 30 de xullo
e ordinaria do 23 de xullo de 2010.
ALCALDIA
Concesión de subvención a Schoolhouse en concepto de axuda para os
gastos ocasionados por organización, celebración e estancias en Inglaterra do
“Concurso de Deletreo en inglés 2010” (Spelling Bee Contest). Expte.
6680/101.
ATENCIÓN CIDADÁ
Proxecto de acondicionamento do local sociocomunitario na Avda. Martínez
Garrido, 27, para a súa adaptación de uso de centro de servizos
sociocomunitarios e veciñais. Expte. 2122/321.
CEMITERIOS
Indemnización substitutiva á empresa Servicios Auxiliares de Mantenimiento y
Limpieza S.L. pola limpeza e mantemento dos cemiterios municipais nos
meses de outubro, novembro e decembro de 2009. Expte. 8953/255.
CONTRATACIÓN
Aprobación do plan de mantemento do aparcadoiro subterráneo de Pintor
Colmeiro, Eloymar T. UTE. Expte. 3367/241.

6.-

Proposta de clasificación de ofertas presentadas para a contratación das
obras do proxecto de humanización da Avda. de Galicia. Expte. 6629/77.

7.-

Proposta de clasificación de ofertas presentadas para a contratación das
obras de execución de beirarrúas e carril bici en Julián Estevez. Expte.
6875/77.

8.-

Proposta de clasificación de ofertas presentadas para a contratación das
obras de reforma e acondicionamento da ETEA. Expte. 288/440.

9.-

CULTURA
Aprobación do “Proxecto grupo electróxeno en Casa das Artes”. Expte.
11457/331.

10.- Corrección de erros no expediente de subvención nominativa para a
realización do festival SINSAL. Expte. 12038/331.
EDUCACIÓN
11.- Desaloxo do porteiro-vixiante na vivenda municipal situada no colexio público
“Virxe do Rocio”. Expte. 12033/332.

MOBILIDADE, TRANSPORTES E SEGURIDADE
12.- Vencemento e prórroga da concesión administrativa do aparcadoiro
subterráneo da Praza de Portugal, concesionario “Interparking Hispania, S.A.”.
Expte. 18946/240.
RECURSOS HUMANOS
13.- Regularización da gratificación por servizos especiais e extraordinarios da
Policía Local e Extinción de Incendios, correspondente ao mes de xullo 2010.
Expte. 20160/220.
14.- Produtividade choferes da Tenencia da Alcaldía 2º semestre 2010. Expte.
2007/220.
15.- Produtividade Policía Seguridade da Tenencia da Alcaldía 2º trimestre 2010.
Expte. 20010/220.
16.- Nomeamento interino de dúas diplomadas en Traballo Social. Expte.
20133/220.
SERVIZOS XERAIS
17.- Adxudicación da reparación de caldeira central no Edificio Consistorial á
empresa adxudicataria do mantemento da sala de caldeira Celtserner, S.L.
Expte. 423/440.
18.- Aprobación do Plan de Seguridade e Saúde da obra “reparación de beirarrúas
no calexón na Trv. de Vigo, 138. Expte. 1694/443.
19.- Memoria valorada “renovación da rede de abastecemento C/ Quirós (tramo
Moiania-Dona Cristina) parroquia de Sárdoma. Execución das obras
AQUALIA. Expte. 461/440.
20.- Aprobación de memorias valoradas para obras de soterramento de liñas
eléctricas en diversas rúas da cidade por subvención da Xunta de Galicia.
Expte. 536/440.
21.- Contratación por procedemento aberto das obras de acondicionamento de
muro de contención na rúa Gonderán. Expte. 506/440.
TENENCIA DA ALCALDIA
22.- Recoñecemento extraxudicial de crédito a favor de Geno Decoraciones Y
Montajes S.L. en relación cos gastos de reparación e instalación do alumeado
Nadal 07/08. Expte. 2839/104.
URBANISMO
23.- Adhesión ao modelo xeral de estatutos e bases de actuación. Aprobación da
constitución da Xunta de Compensación APR “AOD A-2-36 SAMIL”. Expte.
4974/401.

24.- Recepción definitiva das obras de humanización da UE V-E PERI IV-05 Trv. de
Vigo-Aragón. Expte. 4976/401.
25.- Incoación de expediente de retaxación da parcela nº 1 do proxecto
expropiatorio para a ampliación da cidade universitaria 2ª fase. Expte.
226/413.
ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DIA
26.- Aprobación do expediente de contratación da revisión do inventario municipal
de bens e dereitos e aprobación do gasto. Expte. 18994/240.

27.- Expediente de contratación para a adquisición en propiedade de 28
motocicletas e aprobación do gasto. Expte. 34434/212.
28.- Expediente de contratación co prego de clausulas administrativas particulares
para a colaboración na xestión e mantemento do arquivo pacheco durante 5
meses. Expte. 240/338.
29.- Plan de seguridade e saude da obra de “retirada de símbolos relativos á
sublevación militar na casa das artes de Vigo. Expte. 12580/331.
30.- Aprobación das bases para a i edición do concurso de creación artística “eu
tamen podo 2010”. Expte. 57721/301.
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 22 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, 19 de outubro de 2010.
am.

O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Isaura Abelairas Rodríguez.

