ASUNTOS PA RA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 30 DE DECEMBRO DE 2005 .
1.- Ratificación da urxencia.
BENESTAR SOCIAL
2.- Bases do programa de prestaicóns individuais para prevención, asistencia e promoción social 2006.
Expte. 13216/301.
MONTES, PARQUE E XARDÍNS
3.- Proxecto de convenio coa comunidade de montes de Candeán para a mellora paisaxística no monte
veciñal da parroquia. Expte. 3330/446.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
4.- Outorgamento de subvencións a organizacións e asociacións sen ánimo de lucro para a realización de
actividades de dinamizaicón e promoción do uso da lingua galega durante o ano 2005. Expte.
461/334.
PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
5.- Adxudicación subhasta por lotes para a execución das cinco obras. Expte. 985/241.
6.- Adxudicación do concurso para a prestación do servizo de atención ó público e conserxería nos
centros cívicos. Expte. 743/321.
7.-

Proposta de adxudicación da subhasta para a contratación das obras de construcción de columbarios
cinceiros no cementerio de Pereiro. Expte. 6205/255.

8.-

Adxudicación da subhasta por obras de arranxo de deficiencias na pista de fútbol sala de San Xoán
do Monte-San Xoán Poulo. Expte. 5765/333.

9.- Adxudicación do concurso para a subministración dun equipo de comunicacións e emerxencias para a
Polocía Local e Bombeiros. Expte. 2087/113.
10.- Adxudicación do procedemento negociado para a redacción de proxectos de humanización da Avda.
da Florida, Avda. de Castrelos e entorno da Pz. de América. Expte. 46590/250.
11.- Adxudicación do concurso para a subministración de un dumper tractor. Expte. 3761/445.
12.- Adxudicación do procedemento negociado para a adquisición dun piano para a Escola Municipal de
Música. Expte. 7076/332.
13.- Adxudicación do concurso para a execución das obras da reforma de instalación do departamento de
Benestar Social. Expte. 12928/301.
14.- Adxudicación do concurso para a contratación da asistencia técnica encargada da elaboración do
mapa de ruídos do Concello de Vigo. Expte. 3070/306.

15.- Adxudicación das ofertas presentadas o concurso para a subministración dun equipo de megafonía
para o complexo deportiva das Travesas. Expte. 5486/333.
16.- Adxudicación das ofertas presentadas o procedemento negociado para a execución das obras de
mellora de accesibilidade ó areal de Teis. Expte. 3811/306.
17.- Adxudicación do concurso para a execujción das obras de construcción de muros (3 lotes). Expte.
46499/250.
18.- Adxudicación das ofertas presentadas o concurso para a execución das obras de mellora da terraza
do Polideportivo do Berbes. Expte. 46515/250.
19.- Adxudicación do concurso para a prestación dos servizos de reparación do buque Bernardo Alfageme.
Expte. 2892/307.
20.- Adxudicación das ofertas presentadas o concurso para a subministración dun sistema de
almacenamento en rede. Expte. 2160/113.
21.- Adxudicación das ofertas presentadas o concurso para a contratación da asistencia técnica para
redacción dun plan de Normalización Ligüistica do concello de Vigo. Expte. 477/334.
22.- Adxudicación do concurso para as obras de reforma eléctirca e adecuación á noramtiva vixente no
estadio Municipal de Balaidos. Expte. 5606/333.
23.- Adxudicación do concurso para as obras de reforzo do muro do Parque de Castrelos. Expte. 3092/307.
24.- Adxudicación do concurso para as obras de instalación dun sistema de evacuación mediante escaleira
exterior no edificio da Casa Consistorial. Expte. 10657/444.
25.- Adxudicación das ofertas presentadas o concurso para as obras do proxecto arquitectónico de
musealización da Vila Romana de Toralla. 1ª fase (xacemento). Expte. 1686/307.
26.- Adxudicación das ofertas presentadas o concurso para o amoblamento das centros cívicos de Saians
e auditorio de Valadares. Expte. 807/321.
27.- Adxudicación do procedemento negociado para a execución das obras de mellora de accesos e
rexeneración do Vao. Expte. 3731/306.
28.- Expediente de contratación da subministración e instalación dunha escultura de cándido Pazos López.
Expte. 3148/307.
29.- Reclamación administrativa previa á vía xudicial civil da propiedade das parcelas municipais nº 518 e
871 sitas no Monte vecinal en Man Común da Madroa. Expte. 17418/240.
30.- Prórroga do contrato do servizo de asesoramento e mediación de seguros privados adxudicado a
Correduría de Seguros Aón Gil y Carvajal. Expte. 15474/240.

31.- Prórroga do contorato da póliza de seguro de responsabilidade civil e patrimonial contratado coa
Compañía Mafre Industrial, Sociedad Anónima de Seguros. Expte. 17407/240.
32.- Revisión de prezos do contrato de recollida RSU, limpeza viaria e praias. Expte. 17389/240.
33.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e o Real Club Celta de Vigo, SAD para recoñecer a
celebración do “Trofeo Cidade de Vigo de Fútbol” nos anos 2002 e 2003. Expte. 5958/33.
34.- Indemnización substitutiva por importe de 369.867,76 € a favor do Real Club Celta de Vigo S.A.D.
en concepto de traballos realizados nas instalacións municipais. Expte. 5948/333.
PATRIMONIO HISTÓRICO
35.- Indemnización substitutiva por importe de 15.640,20 € a favor da empresa Franciso Cardama S.A.
polo mantemento do buque municipal Bernardo Alfageme. Expte. 3179/307.
PERSOAL
36.- Complemento de productividade do persoal de Vías e Obras por xornada partida, correspondente ao
mes de novembro de 2005. Expte. 16181/220.
37.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal, correspondente aos meses
de xullo e novembro de 2005. Expte. 16163/220.
38.- Concurso de traslados do ano 2005. Expte. 16162/220.
39.- Productividade do persoal propio do Organismo Autónomo Xerencia municipal de Urbanismo
correspondente ao ano 2005. Expte. 1495/407.
40.- Modificación de complementos dos postos de traballo dos grupos D e E do Organismo Autónomo
Vigo Zoo.
VIAS E OBRAS
41.- Expediente de contratación da subministración de mezcla bituminosas e emulsións para o servizo de
Vías e Obras do Concello de Vigo. Expte. 47219/250.
42.- Prórroga do contrato de subministración de formigóns para o servizo de Vías e Obras. Expte.
42363/250.
43.- Prórroga do contrato de subministración de áridos para o servizo de Vías e Obras. Expte. 41350/250.
44.- Prórroga do contrato de subministración de materiais de construcción para o Servizo de Vías e Obras.
Expte. 41373/250.
45.- Prórroga do contrato de subministración de materiais de ferretería para o Servízo de Vías e Obras.
Expte. 41388/250.

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 extraordinaria e urxente
na súa Sala o día 30 de decembro de 2005, a continuación da sesión extraordinaria 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 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, 30 de decembro do 2005.
A ALCALDESA

Corina Porro Martínez

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Lucia Molares Pérez.

