ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARI A DA XUNTA DE GOBERNO
LOCA L DO 31 DE XULLO DE 2006 .
1.-

Actas das sesións ordinarias do 29 de maio, 5 e 12 de xuño, extraordinaria e urxente do 15 de xuño
e ordinaria do 19 de xuño de 2006.

2.-

ADMÓN. DE TRIBUTOS
Padrón fiscal do Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana do ano 2006. Expte. 33071/512.

3.-

Padrón fiscal do Imposto sobre actividades económicas do ano 2006. Expte. 34336/516.

4.-

5.-

6.7.-

BENESTAR SOCIAL
Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e Hijas de María Inmaculada para o
desenvolvemento dun proxecto de apoio escolar e habilidades sociais dentro do Servizo municipal
de infancia e familia.Expte. 13363/301.
Solicitude de subvención á Xunta de Galicia para a realización de programas destinados a favorecer
os procesos de acollida e integración da poboación inmigrante extracomunitaria na Comunidade
Autónoma galega durante o ano 2006. Expte. 16822/301.
DEPORTES
Solicitude do Club Prado Surf para organizar o 6º Open de Skate Cidade de Vigo “O Marisquiño”
na pista de patinaxe de Samil, os días 5 e 6 de agosto de 2006. Expte. 6274/333.
Solicitude do C.C. Vigués para organizar os vindeiros días 18 e 29 de agosto de 2006 a proba cilista
“Díptico Ciclista Internacional”. Expte. 6277/333.

8.-

EMPREGO
Dar conta das subvención concedidas ao abeiro dos Programas de Cooperación Xunta de GaliciaConcello de Vigo para o ano 2006. Expte. 3710/77.

9.-

INVESTIMENTOS
Anulación do acordo da Xunta de Goberno Local do 15.5.06 sobre acumulación de funcións no
funcionario do Grupo B, Javier Muradas Blanco; nova proposta de acordo. Expte. 100865/140.

MULLER
10.- Solicitude de subvención á Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia para o
desenvolvemento de programas de atención a familias monoparentais. Expte. 2507/224.
11.-

Concesión de subvencións da Concellaría da Muller- convocatoria 2006. Expte. 2438/224.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
12.- Revisión de prezos do contrato de mantemento e conservación de parques infantís do Concello de
Vigo, adxudicado a Contenur S.L. Expte. 17869/240.
13.- Contratación coa sociedade Merflo S.L. do local sito no entrechán izquierda do edificio nº 22 da
Praza de Compostela. Expte. 17846/240.
14.- Aclaración ao prego de cláusulas administrativas do concurso convocado para a limpeza de colexios
e escolas públicas do Concello de Vigo. Expte. 6753/332.
PERSOAL
15.- Complemento productividade do persoal do servizo de Limpeza correspondente ao 2º trimestre de
2006, por conducción de vehículo municipal sen ser oficial. Expte.16562/220.
16.- Complemento de productividade do persoal de Desinfección por toxicidade correspondente ó mes
de xuño de 2006. Expte. 16556/220.
17.- Complemento de productividade do persoal de Cemiterios por xornada partida correspondente ó
mes de xuño de 2006. Expte. 16557/220.
18.- Complemento de productividade persoal do servizo de Extinción de Incendios correspondente ó 2º
trimestre 2006 por conducción de vehículo municipal sen ser oficial. Expte. 16561/220.
19.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal de Cemiterios, por exceso de
xornada anual, correspondente ó mes de xuño 2006. Expte. 16560/220.
20.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal da Policía Local por servizos de
Gran Gala, con motivo da “Batalla de flores”. Expte. 16559/220.
21.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ó mes de xuño de 2006.
Expte. 16573/220.
22.- Complemento de productividade de D. Gabriel García Alvarez (departamento de Educación), por
conducción de vehículo municipal sen ser oficial, correspondente ó 2º trimestre 2006. Expte.
7970/332.
23.- Complemento de productividade de D. Juan J. García Alfonso por conducción vehículo municipal
sen ser oficial, correspondente ó 2º trimestre 2006.Expte. 16578/220.
24.- Corrección erro material no acordo da Xunta de Goberno local do 23.12.05, sobre a modificación da
Relación de postos de traballo do persoal do Concello de Vigo. Expte. 16584/220.

URBANISMO
25.- Proxecto de urbanización da “Unidade de actuación do Pobo Galego”. Aprobación inicial. Expte.
4630/401.

26.- Desaloxo de arrendatarios parcela primitiva “21” do Proxecto de Compensación da UE I-06 Rosalía
de Castro 2 (Rúa Areal 114-Baixo-Bodegón Alborada). Expte. 4687/401.
27.- Recepción de obras de urbanización do Proxecto de Urbanización da UE5 “Viñagrande”. Expte.
4035/401.
28.- Proxecto de expropiación por taxación conxunta do PERI IV-09 “Baixada de San Roque”. Expte.
192/413.
29.- 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 31 de xullo 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 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, 28 de xullo do 2006.
O ALCALDE ACCTAL.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

José Manuel Figueroa Vila.

Lucía Molares Pérez.

