ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARI A DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL DO 22 DE MAIO DE 2006 .

1.-

ADMÓN. TRIBUTOS
Padrón Fiscal da taxa da recollida do lixo de vivendas do exercizo 2006. Expte. 27444/513.

2.-

Padrón fiscal exaccións unificadas industriais do exercizo 2006. Expte. 33984/516.

3.-

ASESORÍA XURÍDICA
Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4706/2002 interposto por D. ENRIQUE RIVERA GARCÍA
contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos.
Desestimado.

4.-

Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4605/2002 interposto por Dª. MONSERRAT SANCHEZ
MAZAS contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos.
Desestimado.

5.-

Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 348/2005 interposto por Dª.
MIRIAN MÉNDEZ FORERO contra desestimación municipal de reclamación de responsabilidade
patrimonial por danos. Inadmisible o recurso.

6.-

Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 121/06 interposto pola
Comunidade de Montes Veciñais en Man Común, Parroquia de Cabral, en relación coa recuperaicón
de oficio da posesión da propiedade municipal nº 000119. Auto de desistimento.

7.8.-

9.-

ALCALDÍA
Asistencia do asesor técnico de Modernización ás “IX Xornadas sobre tecnoloxía da Información
para a modernización das Administracións públicas (Tecnimap 2006)” en Sevilla. Expte. 3133/101.
Proxecto de convenio de colaboración coa Universidade de Vigo para o desenvolvementodo
proxecto de elaboración dunha Ordenanza municipal sobre contaminación acústica aplicada ao
Concello de Vigo. Expte. 3075/101.
BENESTAR SOCIAL
Solicitude de subscrición ao Convenio de cofinanciamento entre a Xunta de Galicia e o Concello de
Vigo para o desenvolvemento de programas de prevención e incorporación social de
drogodependenzas para o ano 2006-2007. Expte. 14360/301.

CEMITERIOS
10.- Adxudicación de cinceiros no Cemiterio de Bembrive. Expte. 7577/255.

11.-

CULTURA
Préstamo temporal de obras do legado de Policarpo Sánz ao Consorcio de Museos da Comunidade
Valenciana para exposición. Expte. 2048/337.

DEPORTES
12.- Solicitude da Delegación de Vigo da Federaicón Galega de Atletismo de autorización para a
organizar a “Carreira da Muller (andar e correr)” o 28.05.06. Expte. 6166/333.
INTERVENCIÓN XERAL
13.- Xustificantes de libramentos.
MEDIOAMBIENTE
14.- Criterios técnicos a ter en conta polos servizos municipais para autorizar ou prohibir as actividades
que se soliciten nos areais da cidade na temporada de verán. Expte. 4267/306.
MOBILIDADE E SEGURIDADE
15.- Devolución de aval a Sanchez Alvarez S.L. constituída con motivo de reserva especial de vía
pública por obra na rúa García Barbón, 25. Expte. 72239/210.
16.- Devolución de aval a Construcciones Vipomar S.L. constituída con motivo da reserva especial de
vía pública por obra na rúa Avda. de Galicia nº 129. Expte. 72240/210.
PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
17.- Expediente de contratación dos servizos de limpeza de colexios e escolas públicas do Concello de
Vigo. Expte. 6753/332.
18.- Expediente de contratación do servizo de colaboración en materia de loita contra incendios
forestais. Expte. 4155/306.
19.- Expediente de contratación da subministración de trofeos e medallas para ser empregados como
premios institucionais en eventos e actividades deportivas que se desenvolvan en Vigo. Expte.
6022/333.
20.- Adxudicación do concurso para o aluger de maquinaria con operador. Expte. 47342/250.
21.- Reclamación da Comunidade de Propietarios do edificio 61 da Avda. Martínez Garrido para
reparación das zonas de uso público anexas ao edificio. Expte. 15362/240. Desestimada.
22.- Reclamación da Comunidade de Propietarios do edificio 57-59 da avda. Fragoso para reparación
das filtracións nos garaxes do edificio. Expte. 3305/446. Desestimada.
23.- Recurso potestativo de reposición interposto pola Sociedade Interparking Hispania S.A. contra
acordo da X.Goberno de 27.02.06 de suspensión o prazo de execución das obras de remodelación
dos aparcamentos subterráneos da Porta do Sol e Praza de Portugal. Expte. 14714/240.

24.- Reclamacións de danos:
a) Rita Corral Fernández. Expte. 16027/240. Desestimada.
b) Mónica Alejo Seijo. Expte. 15964/240. Desestimada.
c) Miguel Angel Pérez Gómez. Expte. 15/243. Desestimada.
TESOURERÍA
25.- Recadación en vía de constrinximento de cotas impagadas por consumos de auga- anos 2001 e
2002. Expte. 203/500.
TURISMO
26.- Bases do I Concurso de fotografía turística Turismo de Vigo. Expte. 1916/104.
URBANISMO
27.- Constitución da entidade urbanística de conservación no polígono C-SU-UA-6 Galindra. Expte.
4644/401.
28.- Constitución da entidade urbanística de consevación no PP Cambeses. Expte. 4660/401.
VIAS E OBRAS
29.- Expediente de contratación das obras do “Proxecto de reparación de humidades en locais da Rúa
Laxe”. Expte. 172/443.
30.- Rectificación do acordo da X.Goberno local do 19.04.06, sobre aprobación da separata nº 1 do
Proxecto de saneamento das Parroquias de Bembrive, San Andrés de Comesaña, Coruxo e Saiáns.
Expte. 48777/250.
31.- Devolución de aval a Agulló y Fandiño S.L. constituído por obras de canalizacións nas rúas Bolivia
e Panamá. Expte. 49012/250.

XUVENTUDE
32.- Proxecto de convenio de colaboración coa A.V.C.D. de Lavadores para o desenvolvemento de
actividades de dinamización infantil e xuvenil durante o ano 2006. Expte. 1605/336.
33.- 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 22 de maio 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, 18 de maio do 2006.
A ALCALDESA

Corina Porro Martínez

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Lucia Molares Pérez.

