ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARI A DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL DO 10 DE ABRIL DE 2006 .
1.-

BENESTAR SOCIAL
Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 13/1342, 1/1506, 1/381.

2.-

Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados por Benestar Social durante os
meses de xaneiro e febreiro de 2006. Expte. 13389-13367/301.

3.-

Solicitude de subvención destinada á prestación de servizos sociais polas corporacións locais- Plan
concertado 2006. Expte. 13527/301.

4.5.-

6.-

7.-

CULTURA
Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación Galega de Profesionais da Danza para a
organización do Día Internacional da Danza. Expte. 9515/331.
Indemnización substitutiva por importe de 3.477,69 € como consecuencia da celebración dos actos
do día 28 de decembro “día dos Santos Inocentes” no Verbum. Expte. 93/340.
EDUCACIÓN
Prórroga do contrato de xestión da Escola municipal de Teatro. Expte. 5958/332.
FESTA E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
Proxecto de convenio de colaboración coa Federación de Bandas PoPulares de Música de Vigo para
a organización dos programas “Vigo, un mar de bandas” e “Aulas de música nas bandas” para o ano
2006. Expte. 1874/335.

8.-

Proxecto de convenio de colaboración co Cine Clube Lumière para a organización de programación
de cine para o ano 2006. Expte. 1873/335.

9.-

Dar conta dos expedientes de gasto menor tramitados polo servizo de Festas e Animación
Sociocultural durante o mes de marzo de 2006. Expte. 1878/335.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
10.- Proxecto de regulamento do servizo público de aparcadoiros subterráneos. Expte. 72152/210.
11.-

Sometemento a información pública do prego de cláusulas administrativas e prescricións técnicas
do contrato para a xestión do servizo público de seis aparcadoiros en diversos lugares da cidade e
do anteproxecto de explotación e obra. Expte. 72151/210.

MULLER
12.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de Mulleres Dorna para o mantemento do
“Punto Informa” e realización do programa “Obraoiro de expresión vital e formación teatral”.
Expte. 2319/224.

13.- Proxecto de convenio de colaboración coa “Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os malos
tratos” de Vigo para o apoio ao de rede de mediadoras. Expte. 2317/224.
14.- Proxecto de convenio de colaboración co “Grupo de Estudios sobre a condición da Muller Alecrín”
para garantir o libre acceso do público ao “Centro de documentación e bliblioteca Alecrín”. Expte.
2318/224.
15.- Ratificación do convenio de colaboración coa Deputación Provincial de Pontevedra para a
utilización dos servizos da Casa de Acollida e piso tutelado de mulleres maltratadas-ano 2006.
Expte. 2348/224.

16

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
Devolución de fianza a favor de FREMAP pola adxudicación do concurso “Mutua de accidente de
traballo e enfermidades profesionais para o persoal do Concello de Vigo”. Expte. 1191/241.

17.- Reclamación de D. Cándido Ventín Amoedo de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.
142/243. Estimada.
18.- Reclamación de Dª. Carmen Soto Cobián de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.
115/243. Desestimada.
19.- Reclamación de D. Manuel Soto Varela de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.
16430/243. Desestimada.
20.- Recurso de reposición interposto en nome e representación da UTE Aqualia FCC contra resolución
da X.Goberno local de 20.06.05 estimatoria de reclamación de responsabilidade patrimonial por
danos. Expte. 80/243. Desestimado.
21.- Recurso de reposición interposto en nome e representación da UTE Aqualia FCC contra resolución
da X.Goberno local de 20.06.05 estimatoria de reclamación de responsabilidade patrimonial por
danos. Expte. 86/243. Estimado parcialmente.
22.- Expediente informativo do Mercado do Progreso. Expte. 17690/240.
PERSOAL
23.- Rectificación de erros existentes na relación de postos de traballo do Concello de Vigo. Expte.
16364/220.
24.- Complemento de productividade do persoal de Cemiterios por prestar servizos en xornada partida,
febreiro 2006. Expte. 16326/220.
25.- Contratación laboral temporal dun operador de mantemento informático e un técnico de instalacións
de redes. Expte. 16347/220.
26.- Contratación temporal dun administrativo para o Área de Asuntos Sociais. Expte. 16348/220.

27.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal correspondente aos
meses de setembro-outubro 2005 e febreiro 2006. Expte. 16346/220.
28.- Gratificación por servizos extraordinarios de domingos, festivos e nocturnidade do persoal
municipal, febreiro 2006. Expte. 16316/220.
29.- Reclamación administrativa prevía á vía xurisdiccional laboral formulada por Dª Dolores Seoane
Domínguez. Expte. 16365/220.
URBANISMO
30.- Aprobación inicial do proxecto de expropiación de finca non incoporadas á Xunta de
Compensación do Polígono 3 PERI IV-01 San Roque A. Expte. 197/413.
31.- Constitución da Xunta de Compensación do polígono 6 do PERI de Bouzas. Expte. 4631/401.
32.- Recurso de reposición interposto en nome e representación de Talleres Rouco S.L. contra acordo da
X.Goberno local de aprobación definitiva do Proxecto de Compensación da U.E. Ind. II-03 S.
Andrés de Comesaña. Expte. 4555/401.
33.- Aprobación definitiva do proxecto de expropiación por taxación conxunta das fincas non
incorporadas á Xunta de Compensación da UA 2 Penís de Arriba.. Expte. 180/413.
XUVENTUDE
34.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación “Hoy por mañana” para o desenvolvemento
dun programa de dinamización infantil e xuvenil na zona do Calvario. Expte. 1599/336/06.
35.- 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 10 de abril de 2006, ás 8,00 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, 7 de abril do 2006.
A ALCALDESA

Corina Porro Martínez

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Lucia Molares Pérez.

