ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARI A DA XUNTA DE GOBERNO
LOCA L DO 23 DE FEBREI RO DE 2004 .
1.- Acta da sesión ordinaria do 9 de febreiro de 2004.
ASESORÍA XURÍDICA
2.- Sentencia do TSXG no r.c.a. nº 01/001/03 interposto por D. ANTONIO VIVERO MIJARES contra
resolución do alcalde de 22.01.03 en relación coa recursación de membro de tribunal de oposición
para praza de suboficial da Policía Local. Desestimado.
3.- Sentencia do TSXG no r.c.a nº 02/4952/00 interposto por D. JOSE LUIS RODRÍGUEZ PEREIRA
contra desestimación presunta do Concello de Vigo de reclamación de responsabilidade patrimonial.
Estimado.
4.- Sentencia do TSXG no r.c.a. nº 02/4613/00 interposto por CGM COMERCIAL S.L. contra resolución
de 22.02.00 do Concello de Vigo desestimatoria de reclamación de danos por execución de obras de
substitución de colectores na avda. Madrid. Desestimado.
5.- Sentencia do TSXG no r.c.a. nº 03/7337/2000 interposto por PLANNER PROCELTHA S.L. contra
resolución de 8.06.99 sobre liquidacións por utilización do recinto feiral de Cotogrande. Estimado.
6.- Sentencia do TSXG no r.c.a. nº 02/4654/1999 interposto por D. TOMÁS DIAZ GONZALEZ contra
desestimación presunta de petición realizada o 24.03.99, en relación coa instalación dun colector na
parroquia de Alcabre.Estimado parcialmente.
7.- Sentencia do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 352/2002 interposto
por Dª AUREA SOTO LAGO contra desestimación presunta de recurso contra orde da Xerencia de
Urbanismo de 15.04.02 sobre obrigas laborais. Desestimado.
8.- Sentencia do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. 146/2003 interposto por
D. JOSÉ NOVOA IGLESIAS, en relación con dilixencia de embargo de salarios e pensión por
impago de IAE, lixo industrial e entrada de vehículos-ano 1995. Desestimado.
9.- Sentencia do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 165/2003 interposto
por Dª MARIA DOLORES GIL GANDARA en relación con providencia e dilixencia de embargo por
impago do imposto sobre vehículos de tracción mecánica-ano 1995. Desestimado.
BENESTAR SOCIAL
10.- Prestación do Servicio de Axuda no Fogar: alta exptes. 15/7661, 13/30607, 13/30711, 13/24571,
5/30826, 41/30648 e 41/30725 de 301.
11.- Bases da convocatoria de subvencións destinadas ás asociacións de interese social-ano 2004. Expte.
10713/301.

12.- Bases da convocatoria de subvencións destinadas a asociacións específicas das persoas maiores-ano
2004. Expte. 10714/301.
CULTURA
13.- Subvención á Fundación MARCO por importe de 751.265 € para cubrir gastos correntes orixinados
polo funcionamento e actividades do mesmo. Expte. 8183/331.
14.- Proxecto de Convenio entre o Concello de Vigo e a Fundación Provigo e á súa Área para
subvencionar con 36.000 € as actividades e funcionamento do Instituto de Estudios Vigueses durante
o ano 2004. Expte. 8179/331.
15.- Subvención á Fundación Laxeiro por importe de 60.000 € para programación de actividades e
funcionamento da desta durante o ano 2004. Expte. 8184/331.
16.- Solicitude de AENA-Aeroporto de vigo, Empty (Fundación Consorcio da Zona Franca de Vigo) e
Editorial Galaxia de autorización para a reproducción de fotografías do Arquivo Pacheco. Expte.
8191/331.
DEPORTES
17.- Solicitude do ANPA do CEIP Sobreira-Valladares para realizar o Cross Escolar Sobreira-Valladares o
7.03.04. Expte. 4316/333.
18.- Solicitude do Club Monteferro Bike Club para realizar a IV Marcha BTT Parques forestais de Vigo o
día 29.02.04. Expte. 4295/333.
FESTAS E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
19.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo departamento de Festas e
Animación Sociocultural durante o mes de novembro de 2003. Expte. 843/335.
20.- Bases da convocatoria de subvencións para actividades socioculturais realizadas no exercicio 2004.
Expte. 835/335.
21.- Proxecto de convenio de colaboración coa Federación Veciñal “Eduardo Chao” para a organización
do programa de promoción e difusión sociocultural MOVEVIGO para o primeiro semestre do 2004.
Expte. 836/335.
22.- Proxecto de convenio de colaboración co Cine Clube Lumière para a organización de programación
de cine para o ano 2004. Expte. 838/335.
23.- Proxecto de convenio de colaboración coa Federación de Peñas Recreativas “El Olivo” para
actividades socioculturais durante o exercicio 2004. Expte. 837/335.

INTERVENCIÓN
24.- Xustificantes de libramento.
MEDIO AMBIENTE
25.- Proposta de participación no proceso de implantación da Axenda 21 Local e Auditoría Urbana
xestionada polo Eixo Atlántico. Expte. 2027/306.
MULLER
26.- Autorización de gasto por importe de 18.030,30 € para afronta-los gastos que se orixinan á saída da
Casa de Acollida de Mulleres Maltratadas e bases de axuda económica de apoio para mulleres á saída
da Casa de Acollida.
PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
27.- Prórroga do contrato para a xestión da Escola Municipal de Danza durante o período 1.03.04 ó
28.02.05. Expte. 7102/331.
28.- Ratificación de escrito de Alcaldía á Xunta de Galicia de cesión gratuita ó Concello de Vigo do
edifico Cambón para destino a servicios administrativos da Alcaldía e outros órganos de Goberno do
Concello. Expte. 16872/240.
29.- Devolucións de fianzas:
a)
Inturasa Pérez Rumbao S.A.: subministración de vehículo para atestados da Policía Local.
Expte. 17/241.
b)
Anónimo Publicidad: campañas de información “O Concello informa” e “O Vigo do novo
século”. Expte. 48/241.
c)
Securitas Seguridad España S.A.: vixiancia e seguridade no Museo Quiñones de León. Expte.
49/241.
d)
Obras y Construcciones Dios S.A.:construcción de nichos e cinceiros no cemiterio de Teis.
Expte. 56/241.
e)
Aplicaciones de Informática Aevigo S.L.: aluguer de equipos informáticos. Expte. 53/241.
30.- Proposta para dar de baixa no inventario do Concello de Vigo de vehículos e autorización para
enaxenación para chatarra. Expte. 77/241.
31.- Dar conta do informe sobre a execución da sentencia nº 2003 do TSXG en relación coa concesión de
dominio público de aparcadoiros subterráneos na rúa Urzáiz e da Praza da Independencia. Expte.
11395/240.
TURISMO E COMERCIO
32.- Solicitude de subvención á Consellería de Innovación, Industria e Comercio para investimentos en
zonas peonís-comerciais. Expte. 1399/104.

URBANISMO
33.- Proposta de aprobación inicial da modificación puntual nº 26 do PXOU de Vigo: reordenación de
viais na zona de Meixoeiro-Bembrive e accesos ó Hospital do Meixoeiro. Expte. 7545/411.
34.- Proposta de aprobación inicial do proxecto expropiatorio por taxación conxutna de parcela afectada
polo ensanche da rúa Telleira (Castrelos). Expte. 173/413.
35.- Proposta de aprobación inicial do proxecto de urbanización na rúa Telleira (Castrelos). Expte.
4472/411.
36.- Proposta desestimatoria da aprobación inicial do Estudio de Detalle na Travesía de Vigo nº 51. Expte.
8134/411.
37.- Aceptación de cesións gratuítas para ensanche e mellora da estrada Igrexa, Porto e Quintián (Beade).
Expte. 25856/250.
38.- Solicitude de indemnización compensatoria de aproveitamento de parcela situada na rúa Tomás A.
Alonso, 132-136. Expte. 4358/401.
39.- Proposta sobre o destino dos bens do Patrimonio Municipal do Solo e afectación dos recursos
obtidos mediante o seu alleamento ou substitución do aproveitamento.Expte. 100277/140.
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 23 de febreiro de 2004, quince minutos despois do remate da sesión plenaria convocada para o
mesmo día, para resolver os asuntos da devandita relación.
Notifíquese ós Sres. membros da Xunta de Goberno Local para a súa concurrencia puntual ó acto;
notifíquese así mesmo á interventora xeral do Concello e ó titular do Órgano de Apoio á Xunta de
Goberno Local ós voceiros dos grupos políticos da Corporación, e fágase público no taboleiro da Casa do
Concello para ós efectos de información.
me.
Vigo, 19 de febreiro do 2004.
A ALCALDESA

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Corina Porro Martínez

Lucia Molares Pérez.

