ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 13 DE DECEMBRO DE 2010.
1.-

2.-

Actas das sesións (ordinaria 2.11, extr. Urx. 3.11, extr. urx. 4.11, ord. 8.11, extr.
10.11, ord. 15.11, extr. 18.11, ord. 23.11, ord. 26.11 e extr. urx. 3.12 de 2010)
CONTRATACIÓN
Adxudicación das obras de mellora de conexións transversais en Teis,
acondicionamento da ponte sohbre AP-9 e FFCC. Expte. 7010/77.

3.-

Clasificación de ofertas presentadas para subministración de banco,
papeleiras e bolardos. Expte. 5172/446.

4.-

Clasificación de ofertas presentadas para contratación do servizo de
mantemento do Arquivo Pacheco. Expte. 240/338.

5.-

Clasificación de ofertas presentadas para a contratación do servizo de
sinalización vertical e horizontal. Expte. 74838/210.

6.-

Clasificación de ofertas presentadas para a subministración do vestiario para o
persoal municipal. Expte. 177/440.

7.-

Devolución de garantías:
a) Naos 04 Arquitectos, S.L.P. Expte. 3436/241.
b) UTE Hidroscivil, S.L.-Hidroestructuras, S.L. Expte. 3440/241.

8.-

9.-

EDUCACIÓN
Indemnización substitutiva a favor de LINORSA, S.A. pola xestión do servizo
de limpeza de colexios públicos e escolas municipais durante os meses de
setembro e outubro de 2010. Expte. 12164/332.
LIMPEZA, PARQUES E XARDÍNS
Modificación do proxecto construtivo do contrato de obras para a construción,
adecuación e mellora de servizos sociais, sanitarios, culturais e deportivos na
Alameda de Bembrive. Expte. 5097/446.

10.- Modificación do proxecto construtivo do contrato de obras para a protección e
conservación do patrimonio histórico e paisaxístico dos xardíns de Pereiró.
Expte. 5139/446.
11.- Modificación do proxecto construtivo do contrato de obras para a eficiencia na
xestión de recursos hídricos e outras redes de subministro de auga na rúa
Santa Cristina. Expte. 5090/446.
MEDIO AMBIENTE
12.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados no mes de
novembro de 2010 polo servizo de Medio Ambiente. Expte. 7422/306.

MERCADOS
13.- Indemnización substitutiva a favor de Tratamiento Industrial de Aguas, S.A.
polos servizos prestados no Mercado do Progreso de Vigo. Expte. 5232/551.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
14.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados no mes de
novembro de 2010 polo servizo de Normalización Lingüística. Expte.
1166/334.
PATRIMONIO HISTÓRICO
15.- Memoria valorada correspondente a obras no entorno ao miradoiro do Paseo
de Alfonso XII. Expte. 5980/307.
16.- Aprobación do expediente de contratación de asistencia técnica para o apoio,
coordinación e seguimento da posta en marcha dun servizo de transporte
público con tecnoloxía eléctrica no Casco Vello. Aprobación do gasto. Expte.
5883/307.
RECURSOS HUMANOS
17.- Produtividade por encomenda de funcións a diversos funcionarios. Expte.
20273/220.
18.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal do servizo de
Cemiterios correspondente ao mes de novembro de 2010. Expte. 20285/220.
19.- Xornada partida do persoal de Cemiterios correspondente ao mes de
novembro 2010. Expte. 20283/220.
SERVIZOS XERAIS
20.- Proxecto Modificado nº 1 “Custe Cero” do proxecto de “Actuación na rúa
Cesáreo Váquez-San Miguel de Oia”. Expte. 648/440.
TESOURERÍA
21.- Vía de Apremio de constrinximento dos recibos de subministración de auga e
saneamento. Expte. 14700/700.
ASUNTOS FORA DA ORDE DO DIA
22.- Plan de seguridade e saúde para a restauración e acondicionamento dos
núcleos de rios e toural ao abeiro do proxecto “Rexeneración urbana do barrio
de Teis”. Expte. 7767/77.
23.- Clasificación de ofertas para a contratación da subministración dunha
furgoneta para transporte de persoal. Expte. 7780/445.

24.- Clasificación de ofertas para a contratación de subministros para a adquisición
de bebedeiros e xardiñeiras. Expte. 5205/446.
25.- Memoria valorada das obras de adecuación do parque infantil de Barreiro.
Expte. 5695/446.
26.- Memoria valorada de recuperación de palco en alameda de San Andres de
Comesaña. Expte. 5690/446.
27.- Memoria valorada das obras de instalación de parque infantil en finca Matías.
Expte. 5695/446.

28.- Memoria valorada de adecuación do parque infantil de Bembrive. Expte.
5695/446.
29.- Prorroga para a execución das obras de “adecuación dun carril-bici na
Avenida de Castelao”. Expte. 5697/446.
30.- Productividade por toxicidade polos servizos prestados nos vertedeiros
incontrolados da cidade. Expte. 20296/220.
31.- Produtividade polos servizos prestados a D. Rogelio rocha Alvarez, do servizo
de xuventude por conducir vehiculo lixeiro municipal non sendo oficial
conductor. Expte. 20295/220.
32.- Gastos de locomoción de novembro 2010. Expte. 20286/220.
33.- Produtividade por dispoñibilidade horaria á policia local en Novembro 2010.
Expte. 34498/212.
34.- Gratificación por servizos extraordinarios de Domingos, Festivos e xornada
nocturna en Novembro 2010 a diversos funcionarios. Expte. 20294/220.
35.- Plan de seguridade e saúde de rehabilitación de edificio para centro cívico na
Baixada a Rios nº 86, (edificio garavilla) ao abeiro do proxecto “rexeneración
urbana do barrio de Teis”. Expte. 6548/77.
36.- 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 13 de decembro de 2010, ás 18,30 h.

en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (19,30 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, 9 de decembro de 2010.
am.
O ALCALDE,
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Abel Caballero Álvarez

Isaura Abelairas Rodríguez.

