ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARI A E URXENTE DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 12 DE XUÑO DE 2007 .

1.-

2.-

Ratificación da urxencia.
ALCALDÍA
Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de vigo, Caixanova, Deputación de
Pontevedra e Asociación de Amigos de la Ópera de Vigo, para a organización dun Festival de
Opera na cidade de Vigo en 2007. Expte. 4232/101.

3.-

Subvención á Asociación de Axuda ós enfermos psíquicos (DOA) para mantemento dos centros
protexidos de Vigo e programas psicosociais para o ano 2007. Expte. 4211/101.

4.-

Subvención á Casa de Caridad de Vigo-Comedor de la Esperanza para contratación de persoal
para axuda do Comedor da Esperanza. Expte. 4221/101.

5.-

Subvención á Asociación Rosa dos Vestos para axuda a organización das súas actividades de
axuda e asesoramento ás mulleres dos mariñeiros de pesca de altura. Expte. 4222/101.

6.-

Convalidación de gastos de adquisición do grupo escultórico “Familia Patacoides” de Francisco
Pazos.

7.-

BENESTAR SOCIAL
Outorgamento de subvencións a asociacións de persoas mairoes sen ánimo de lucro para a
realizaicón das súas actividades- ano 2007. Expte.21842/301.

8.-

CULTURA
Contratación do concerto da Imaxina Jazz Orquesta dentro do Festival Internacional de Jazz
“Imaxina Sons 07”. Expte. 10293/331.

9.-

Proposta de inicio de expediente para a resolución do contrato adxudicado a Lubians Tejedor
Asociados S.L.

DEPORTES
10.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Federación Galega de Tenis
para a celebración da LXVI Edición do Campeonato de Vigo de tenis e o VI Torneo Internacional
de Tenis feminino cidade de Vigo 2007. Expte. 6999/2007.
11.-

Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Federación Galega de
Atletismo para a celebración de diversas actividades deportivas o longo do ano 2007. Expte.
7004/333.

12.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e o real Club Náutico de Vigo
para a celebración de diversas actividades deportivas o longo do ano 2007. Expte. 7003/333.

13.- Solicitude da Delegación Viguesa Da Federación Galega de Atletismo para organizar a XXIV
Carreira Popular Nocturna de San Xoán o 23.06.07 por diversas rúas da cidade. Expte. 7018/333.
14.- Solicitude da empresa Organizia Evento Global para instalar unha estructura na praia de Samil
para desenvolver actividades deportivas. Expte. 7017/333.
15.- Concesión de subvencións a entidades deportivas para a organización de eventos durante o ano
2007. Expte. 6858/333.
16.- Concesión de subvencións a clubs deportivos – temporada 2006/2007. Expte. 6858/333.
EMPREGO
17.- Dar conta das subvencións concedidas pola Xunta de Galicia ó abeiro dos Programas de
Cooperación da Xunta de Galicia-Concello de Vigo para o ano 2007. Expte. 4304/77.
PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
18.- Adxudicación do procedemento negociado para o servizo de portería, traballos extras e urxentes
de portería e vixianza nos colexios públicos de Vigo. Expte. 8620/332.
19.- Modificación por erro material no acordo de adxudicación do servizo público de redacción de
proxecto, execución de obra e explotación de dúas piscinas cubertas en Vigo. Expte. 6078/333.
20.- Revisión de prezos do contrato da concesión de contenerización, recollida e transporte de residuos
reciclables. Expte. 1803/252.
21.- Segunda revisión de prezos do contrato de recollida de RSU, limpeza viaria e limpeza de praias.
Expte. 17934/240.
PERSOAL
22.- Resolución de recurso de alzada en relación coas probas selectivas para cubrir polo sistema de
promoción interna catro prazas vacantes de suboficial do Servizo de Extinción de Incendios.
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMTVO.
23.- Solicitude de autorización para a subscrición a “El Consultor on-line”, “El Consultor de los
Ayuntamientos y los Jugados” e “Impuestos”. Expte. 871/550.
24.- Solicitude de autorización para a adquisición de licenzas para o ano 2007 e para a subscrición de
bases de datos. Expte.872/550.
VIAS E OBRAS
25.- Modificado nº 1 Proxecto de mellora do entorno da Sociedade Helios (Bembrive).

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 e urxente na súa Sala
o día 12 de xuño de 2007, ás 12,00 h. en 1ª convocatoria e ás 13,00 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, 12 de xuño do 2007.
A ALCALDESA

Corina Porro Martínez

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Lucía Molares Pérez.

