ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARI A DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL DO 19 DE SETEMBRO DE 2005 .
1.- Acta da sesión ordinaria do 29 de agosto de 2005.
BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta Exptes. 3/628/301, 23/751/301.
DEPORTES
3.- Solicitude da Asociación Conoce Vigo a golpe de pedal de autorización para organizar a IV marcha
en bicicleta “Vigo a golpe de pedal” os días 24 e 25 de setembro. Expte. 5485/333.
DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
4.- Solicitude á Xunta de Galicia de renovación da subvención para prórroga das contratacións das
técnicas locais de Emprego. Expte. 3417/077
PARTICIPACION CIDADÁ
5.- Subvención á Asociación de Veciños “Pontenova-Freixeiro” para financiar o alugamento do local
socio-cultural para o ano 2005. Expte 2499/320.
PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
6.- Expediente para a contratación, por concurso, das obras da fase 1 de arranxo e substitución de
carpinterías exteriores do edificio da Casa das Artes. Expte. 3116/331.
7.- Devolución de fianzas:
a) MDC Ingeniería S.L.. Expte. 837/241.
b) Algoritmos, Procesos y Diseños S.A. Expte. 845/241.
8.- Reclamación de Dª. Mª Angeles Amigo Estévez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.
14576/240. Desestimada.
9.- Reclamación de Dª. Elisa Rosendo Estévez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.
41/243. Desestimada.
10.- Reclamación de Dª. Adela Mariño Caride de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 125/243.
Estimada.
PERSOAL
11.- Solicitude do Comité de Persoal de ampliación de dous días por asuntos propios por coincidir os días
24 e 31 decembro en días non laborais, ao abeiro da Orde do MAP APU/1818/2005. Expte.
15979/220.

12.- Prórroga dos contratos de de catro subalternas, dun alguacil e contratación dunha nova subalterna por
acumulación de tarefas. Expte. 15985/220.
13.- Prórroga dos contratos de dezoperarios peóns e contratación laboral de dous operarios peóns por
acumulación de tarefas.. Expte. 15986/220.
14.- Prórroga dos contratos de tres auxiliares administrativos. Expte. 15987/220.
15.- Prórroga de contrato de oficial sepultureira. Expte. 15991/220.
16.- Complemento de productividade por conducir vehículos municipais sen ser oficiais, do persoal de
Desinfección, correspondente ao segundo e terceiro trimestre 2005. Expte. 15978/220.
17.- Servizos extraordinarios de domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente
ao mes de agosto do 2005. Expte.15982/220.
18.- Complemento de productividade por toxicidade do persoal do Servizo Desinfección correspondente
ao mes de agosto de 2005. Expte. 15977/220.
TURISMO
19.- Proxecto de convenio de colaboración entre a Concellería de Comercio e a Asociación de
Comerciantes do Mercado de Cabral, para o financiamento de obras que se realizarán en dito
mercado. Expte. 1694/104.
20.- Solitude á Xunta de Galicia de cambio de destino de subvención concedida para a “limpeza da
fachada do mercado do Berbés” por “instalación de maquinaria de acceso ao garaxe do mercado do
Berbés”. Expte. 1702/104.
URBANISMO
21.- Aprobación inicial do proxecto de urbanización do polígono “U.A.-V-E” do PERI “IV-05 Travesía
de Vigo-Aragón”. Expte. 4567/401.
22.- Aprobación inicial, cambio de sistema e exposición pública do proxecto de equidistribución do
polígono da “U.A.-V-E” do PERI “IV-05 Travesía de Vigo-Aragón”. Expte. 4605/401.
23.- Solicitud de retasación das parcelas 7-1015, 7-1118, e 7-1301 da expropiación de terrenos para a
contrucción do Parque Tecnolóxico e Loxístico de Vigo. Expte. 175/413.
24.- Proxecto de urbanizaicón de vial transversal na rúa Espiñeiro. Rescate de aval. Expte. 3988/401.
25.- Informe-proposta sobre recurso de reposición interpostos contra licenza de obras e instalación de
actividade de pub con música denominado “Nemomanía S.L.” sito na rúa Arenal 20, baixo. Expte.
27190/422.

VIAS E OBRAS
26.- Aprobación técnica do proxecto de instalación da nova rede de abastecemento das rúas de San Paio
de Navia e Fontáns Expte.46193/250
27.- 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 19 de setembro de 2005, ás 8,30 h. en 1ª convocatoria e ás 9.00 h. en 2ª convocatoria, 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 ao concelleiro, Sr. Couto Pérez, ao titular da Asesoría Xurídica, ao
interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local, e aos voceiros dos grupos
políticos da Corporación e fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de
información.
me.
Vigo, 15 de setembro do 2005.
A ALCALDESA

Corina Porro Martínez

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Lucia Molares Pérez.

