ASUNTOS PA RA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL DO 7 DE AGOSTO DE 2006 .

1.-

2.3.-

ALCALDIA
Proposta de concesión de subvención á Asociación de Axuda a Enfermos Psíquicos (DOA) por
7.212 € (P. 111.0.489.00.02; (subvencións por zazóns humanitarias ou sociais). Expte. 3297/101.
BENESTAR SOCIAL
Denegación de prestación de Servizo de Axuda no Fogar. Expte. 1/1634.
DEPORTES
Convenio entre o Concello de Vigo e o Club de Campo de Vigo, para a celebración do XVI
concurso internacional de Tenis Cidade de Vigo 2006. Expte. 6226/333.

4.-

Autorización da “Travesía a nado El Corte Inglés” na praia do Vao o día 13.08.06. Expte.
6275/333.

5.-

Autorización ó ximnasio Florida Gym o dia 12.08.06 para actividade deportiva “2º Florida
Beachfitness” na pista de patinaxe de Samil. Expte. 6276/333.

6.-

ELECTROMECÁNICOS
Prórroga do contrato para o mantemento integral das instalacións electromecánicas dos túneles e
pasos inferiores da Cidade de Vigo. Expte. 11710/444.

7.-

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a A.VV Pontenova-Freixeiro
para o fomento das actividades de participación cidadá, cultura ocio e lecer. Expte. 3044/320.

8.-

Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a A.VV “Nosa Terra” de
Alcabre para o fomento das actividades da participación cidadá, cultura ocio e lecer. Expte.
2931/320.

9.-

Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de Voluntarios
Tecnolóxicos de Galicia para a prestación do servizo de talleres, conferencias e animación e
fomento do uso de internet. Expte. 00935/321.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
10.- Adxudicación do concurso de elaboración e desenvolvemento da campaña de información da
actividade municipal “O Concello Informa” do Concello de Vigo. Expte. 2814/101.
11.-

Adquisición por compra directa dun terreo en “Relfas do Medio”, propiedade de D. Jesus
Alonso Vila. Expte. 10346/240.

12.- Desestimación de solicitude de desafectación o uso público municipal dun tramo do camiño da
Pousa na parroquia de Castrelos. Expte. 17.362/240.
13.- Desestimación do recurso de reposición interposto por Castro Galicia S.A. contra o apartado 2º
do acordo da Xunta de Goberno Local de 02.05.06. Expte. 13.222/240.
14.- Incautación de fianza a CESPA por impago de reclamación de responsabilidade patrimonial.
Expte. 970/243.

15.- Adxudicación do concurso de xestión da escola infantil municipal “Santa Marta” do Casco
Vello 2006-2008. Expte. 7446/332.
PATRIMONIO HISTÓRICO
16.- Proposta de adxudicación da contratación mantemento zonas de interese patrimonial. Expte.
3254/307.
PERSOAL
17.- Complemento productividade do persoal do Parque Móbil correspondente ó 2º trimestre de
2006, por conducción de maquinaria pesada. Expte.16555/220.
18.- Complemento de productividade do persoal do Parque Móbil por toxicidade correspondente ó
mes de xuño de 2006. Expte. 16558/220.
19.- Complemento de productividade do servizo de Circulación correspondente ó 1º trimestre 2006
por conducir un vehículo municipal sen ser oficial. Expte. 16572/220.
20.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal correspondentes ós
meses de febreiro e xuño 2006. Expte. 16576/220.
21.- Complemento de productividade do persoal de Vías e Obras por xornada partida correspondente
ós meses de maio-xuño 2006. Expte. 16592/220.
22.- 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 7 de agosto 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.
am.
Vigo, 3 de agosto do 2006.
A ALCALDESA
A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Corina Porro Martínez

Lucía Molares Pérez.

