ASUNTOS PA RA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCA L DO 14 DE AGOSTO DE 2006 .
1.-

Acta sesión ordinaria do 26 de xuño de 2006

2.-

BENESTAR SOCIAL
Dar conta dos contratos menores do departamento de Benestar Social nos meses de maio e
xuño de 2006. Expte. 16691/301.

3.-

Concesión do Servizo de Axuda no Fogar. Expte. 1/1730.

4.-

Denegación do Servizo de Axuda no Fogar. Expte. 3/1470.

5.-

Concesión do Servizo de Centro de Día. Expte. 11/111.

6.-

DEPORTES
Convenio de colaboración Concello de Vigo-R.C. Celta de Vigo, SAD-Trofeo Cidade de Vigo
de fútbol 2006. Expte. 6227/333.

7.-

FESTAS E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
Dar conta dos expedientes de contratación tramitados polo réxime de gasto menor, no servizo de
Festas e Animación Sociocultural no mes de xullo de 2006. Expte. 2000/335.

8.-

Bases de convocatoria de subvencións para actividades socioculturais realizadas durante o
exercicio 2006 do Concello de Vigo. Expte. 2002/335.

9.-

Aprobación das normas para a matrícula na Escola Municipal de Danza e Percusión Tradicional
no curso 2006-7. Expte. 2008/335.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
10.- Exposición ó público dos pregos de condicións administrativas particulares e técnicas do
concurso para a adxudicación do contrato de xestión de servizo público para a construcción e
explotación de dúas piscinas cubertas nas parcelas do PERI-4 BARREIRO II e na praza central
do Polígono I do PERI II-12 FLORIDA B. Expte. 6322/333.
11.-

Exposición ó público dos pregos de condicións administrativas e técnicas do concurso para a
contratación da xestión do servizo público de estacionamento regulado mediante expendedores
de tickets na vía pública (XER). Expte. 72171/210.

12.- Expediente de contratación do concurso para a xestión mediante concesión de servizo público
de aparcadoiros subterráneos de uso mixto en diferentes lugares da cidade. Expte. 72151/210.
13.- Expediente de contratación do concurso para contratación da instalación, conservación,
explotación publicitaria en solo público do termo municipal de Vigo de marquesinas para
paradas de autobús, soportes de información e demais elementos urbanos de interese e uso
público. Expte. 72280/210.
14.- Revisión das tarifas do aparcadorio de Prza. da Independencia, adxudicado á UTE “Eloymar y
Tranvias Eléctricos de Vigo”.

URBANISMO
15.- Solicitude de inscrición das parcelas de equipamentos, espacio libre e zonas verdes da terceira
fase do plan parcial de San Paio de Navia. Expte. 4609/401.
16.- Avocar as competencias do Consello para a aprobación do expediente de contratación e apertura
do procedemento de adxudicación do contrato administrativo especial polo que se allea o
aproveitamento municipal na UE V-E PERI ARAGÓN-TRAVESÍA DE VIGO. Expte.
4668/401.
17.- 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 extraordinaria na súa
Sala o día 14 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, 10 de agosto do 2006.
A ALCALDESA

Corina Porro Martínez

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Lucia Molares Pérez.

