ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARI A DA XUNTA DE GOBERNO
LOCA L DO 26 DECEMBRO DE 2006 .
1.-

2.-

Acta da sesión ordinaria do 30 de outubro e 6 de novembro de 2006.
ASESORÍA XURÍDICA
Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 23/2006 interposto por D.
CIPRIANO FERNANDEZ CARDERO VALIENTE contra resolución desestimatoria de
reclamación de responsabilidade patrimonial por danos (expte. 16388/240) Estimado parcialmente.

3.-

Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 268/2006 interposto por D.
MANUEL GONZALEZ GONZÁLEZ contra sanción de tráfico (expte. 10501118427). Estimado.

4.-

Sentenza do Xulgado de 1ª Instancia nº 9 de Vigo no r.c.a. nº 314/06 interposto por Dª. María Pazo
Rocha en relación con acción reivindicatoria por pavimentación dunha parcela de titularidade
privada sita no nº 71 da avda. Fragoso.Estimado.

5.-

BENESTAR SOCIAL
Proposta de resolución de solicitudes da modalicade excepcional e reclamacións das axudas
municipais escolares de libros e comedor- curso 2006/07. Expte. 19131/301.

6.-

Prestación do Servizo de Centro de Día para persoas maiores: alta expte. 23/1525.

7.-

Proxecto de convenio de colaboración entre a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e o
Concello de Vigo para a contratación e posta en funcionamento dun equipo de inclusión
sociolaboral, no marco do II Plan Galego de Inclusión Social-ano 2007. Expte. 18673/301.

8.-

Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 23/926, 23/1518, 12/1663, 1/1552, 14/159.

9.-

CULTURA
Participación do Concello de Vigo na XXI edición do premio novela longa “Eduardo Blanco
Amor”. Expte. 9977/331.

DEPORTES
10.- Consolidación do grao persoal do traballador D. Enrique Pérez Rego.

11.-

ELECTROMECÁNICOS
Indemnización substitutiva por importe de 45.268,48 € a favor de Setga S.L. polos traballos
complementarios das obras de alumeado do campo de fútbol e instalaicóns do Lagares-Balaídos.
Expte. 11771/444.

EMPREGO
12.- Renovación do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Fundación Secretariado
Gitano, ano 2007. Expte. 4055/77.
FESTAS E A.SOCIOCULTURAL
13.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados por Festas e A. Sociocultural
durante o mes de novembro de 2006. Expte. 2057/335.
MOBILIDADE E SEGURIDADE
14.- Modificación da Xunta Local de Protección Civil e designación de funcións. Expte. 72843/210.
15.- Devolución de aval da Dª. Josefa Cendón Domínguez por reserva especial de vía pública por obra
na rúa Penís 1-Cabral. Expte. 72874/210.
16.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e o Concello de Vigo
para promover e potenciar o uso da bicicleta como medio de transporte urbano. Expte. 72881/210.
MULLER
17.- Revisión de prezos do contrado do SADI tras a aplicación do IPC. Expte. 2563/224.
PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
18.- Adxudicación do procedemento negociado para a contratación da redacción proxecto de execución
para a reconstrucción de “Finca Solita” en Alcabre para centro cívico. Expte. 1054/321.
19.- Adxudicación do procedemento negociado para a contratación do proxecto para o
acondicionamento de locais de Dr. Fleming. Expte. 1055/321.
20.- Adxudicación do procedemento negociado para a contratación da redacción do proxecto de
execución para a reconstrucción do antigo Colexio Alemán. Expte. 1071/321.
21.- Adxudicación do concurso das obras do proxecto de “abastecemento de Cabral-Candeán” Fase 1:
Depósito do Monte Vixiador”. Expte. 50269/250.
22.- Adxudicación do concurso para a prestación do servizo de mantemento integral de calefacción e
auga quente nas escolas e colexios públicos de Vigo. Expte. 7126/332.
23.- Adxudicación do concurso para a contratación das obras de construcción de beirarrúas na baixada ó
Capitán-Lavadores e acondicionamento na estrada de Vilas-Lavadores. Expte. 49997/250.
24.- Expediente de contratación da asistencia técnica de realización do dispositivo de atención á infancia
e á familia. Expte. 17534/301.
25.- Apercibimento sobre o uso de bens afectos a fonte pública en Teis. Expte.17156/240.

26.- Adxudicación do concurso para a concesión de uso privativo do dominio público mediante a a
instalación do quiosco en vía pública. Expte. 17395/240.
27.- Expediente de contratación do concurso para a contratación da xestión do servizo público e
estacionamento regulado mediante expendedores de tiquets na vía pública; resolución de
alegacións. Expte. 72171/210.
PERSOAL
28.- Dar conta da resolución da Alcaldía de prórrogas de contratos por acumulación de tarefas. Expte.
16819/220.
29.- Dar conta da resolución da Alcaldía de encomenda de funcións a Dª. Cristina Gómez García. Expte.
16912/220.
30.- Gastos de locomoción de diversos servizos municipais correspondentes ós meses de outubronovembro 2006. Expte. 16911/220.
31.- Complemento de productividade por xornada partida do persoal de Cemiterios correspondente ó
mes de novembro de 2006. Expte. 16890/220.
32.- Complemento de productividade por toxicidade do persoal de Desinfección correspondente ó mes
de novembro de 2006. Expte. 16892/220.
33.-

Complemento de productividade do persoal de Vías e Obras por xornada partida correspondente ó
mes de novembro de 2006. Expte. 16913/220.

34.-

Complemento de productividade por toxicidade do persoal do Parque Móbil correspondente ó mes
de novembro de 2006. Expte. 16891/220.

35.-

Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal de Vías e Obras que non disfrutou
xornada reducida de verán. Expte. 16903/220.

36.-

Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada do persoal de
Cemiterios. Expte. 16889/220.

37.-

Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal da Policía Local.

38.-

Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal, correspondente ó mes de novembro 2006.
Expte. 16896/220.

TURISMO
39.- Proposta de concesión de Premios do Primeiro Concurso de Fotografía de Turismo de Vigo. Expte.
2014/104.
URBANISMO
40.- Recurso de reposición contra acordo da X.Goberno local sobre aprobación definitiva do Proxecto de
Compensaicón da UE I-06 Rosalía de Castro 2. Expte. 4389/401.

41.- Recurso de reposición contra acordo da X.Goberno local sobre solicitude de recoñecemento de
dereitos urbanísticos pola suposta cesión dun terreo para o ensanche do camiño Fondo-Castrelos.
Expte. 47987/250.
42.- 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 26 de decembro 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, 22 de decembro do 2006.
A ALCALDESA

Corina Porro Martínez

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Lucia Molares Pérez.

