ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 24 DE FEBREIRO DE 2012.
1.2.-

3.-

Acta da sesión ordinaria do 10 de febreiro de 2012.
ALCALDÍA
Subvención ao Club Sociedade Deportiva Octavio de Vigo para axunda
de gastos de desprazamento e do Proxecto Academia Deporte na
tempada 2011-2012. Expte. 8267/101.
BENESTAR SOCIAL
Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 2195/05

4.-

Indemnización substitutiva por importe de 5.399,67 € a favor de Grupo 5
polos servizos relativos ao programa de redución do dano en medio
aberto durante o mes de xaneiro de 2012. Expte. 70946/301.

5.-

Indemnización substitutiva por importe de 41.960,43 € a favor da
“Fundación Aldaba” pola prestación dos servizos do dispositivo de
atención á infancia e á familia durante o mes de xaneiro de 2012. Expte.
70943/301.

6.-

Ampliación e modificación do acordo das normas de funcionamento da
actividade de ximnasia para persoas maiores. Expte. 70640/301.

7.-

CONTRATACIÓN
Recurso de reposición contra acordo da X.Goberno Local do 12.12.11
de aprobación do prego de condicións para a selección dunha entidade
colaboradora da Seguridade Social para a cobertura de continxencias
profesionais por accidentes de traballe e enfermidades profesionais do
persoal do Concello. Expte. 21903/220.

8.-

Adxudicación do alleamento de 104 vehículos para chatarra. Expte.
3966/241.

9.-

Expediente de alleamento de 74 vehículos para chatarra. Expte.
3993/241.

10.- Revisión de prezos do contrato do servizo de mantemento das
instalacións do alumeado público do Concello de Vigo. Expte.
19292/240.

11.- Devolución de garantías:
a) Inturasa Pérez Rumbao S.A. Expte. 3989/241.
b) Telinco Informática S.L.U. Expte. 3990/241.
CULTURA
12.- Bases xerais para a autorización de reproducións de imaxes do Arquivo
fotográfico Pacheco do Concello de Vigo. Expte. 13723/331.
DEPORTES
13.- Solicitude de autorización do S.C.D.R. Helios Bembrive para a
realización da proba deportiva I Trail Vive-Bembrive o vindeiro 4 de
marzo na parroquia de Bembrive. Expte. 10958/333.
14.- Solicitude de autorización do C.S.C.R. De Beade para a realización do
XXXVI Cross Escolar Coutaba Beade o vindeiro 4 de marzo. Expte.
11090/333.
15.- Solicitude de autorización da Federación Galega de Deportes para
Discapacitados Intelectuais para a realización do Campionato Galego de
Campo a través 2012, o vindeiro 19 de marzo no Parque de Castrelos.
Expte. 11109/333.
EMPREGO
16.- Proposta de aceptación da recomendación do valedor do pobo sobre
prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores idade.
Expte. 2300/321.
17.- Bases de selección do equipo directivo do proxecto “Imos Traballar 2”.
Expte. 8619/77.
FOMENTO
18.- Memoria e proposta de autorización a Aqualia para a realización das
obras “Conexión á rede de saneamento da rúa López Mora, nº 5”.
Expte. 1280/440.
19.- Memoria e proposta de autorización a Aqualia para a realización das
obras “Melloras no depósito de Sampaio e na Estación de Bombeo do
depósito de Sampaio e depósito de Candeán”. Expte. 1279/440.
20.- Memoria e proposta de autorización a Aqualia para a realización das
obras “Reforma calderería EBAR Bao: pedestais, impulsións e
valvulería”. Expte. 1278/440.

21.- Memoria e proposta de autorización a Aqualia para a realización das
obras “Control de volumes de captacións e vertidos para dar
cumprimento á orde ARM/1312/2009”. Expte. 1277/440.
22.- Memoria e proposta de autorización a Aqualia para a realización das
obras “Construción da rede de saneamento en terreos dos edificios
1,3,5 e 7 da rúa Loureiro e 47 da Estrada Provincial”. Expte. 1276/440.
23.- Memoria e proposta de autorización a Aqualia para a realización das
obras “Traballos posteriores aos de abastecemento do alto de Cabral e
Candeán”. Expte. 1275/440.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
24.- Proxecto de dinamización lingüística “Club de debate” (protocolo e
bases). Expte. 1412/334.
25.- Dar conta da relación de expedientes de contratación tramitados polo
réxime de contrato menor no Servizo de Normalización Lingüística
durante o mes de xaneiro de 2012. Expte. 1413/334.
POLICÍA LOCAL
26.- Proposta de felicitación a varios funcionarios da Policía Local pola
“Operación Cobre Rojo 29” relativa a desarticulación dunha rede
adicada o tráfico ilícito de cable de cobre. Expte. 35312/212.
27.- Declaración de caducidade do expediente disciplinario 34767/212 e
incoación dun novo expediente disciplinario. Expte. 35331/212.
RECURSOS HUMANOS
28.- Productividade aos empregados do Servizo de Electromecánicos que
participan no operativo de limpeza das fontes ornamentais 4º Trimestre
2011. Expte. 22782/220.
29.- Productividade vixiante de instalacións municipais serv. Educación. Expte. 22821/220.
30.- Reclamación previa formulada por D. Miguel Angel González Amorós en
relación co recoñecemento de dereito e cantidade en concepto de vacacións no disfrutadas durante o contrato laboral temporal. Expte.
22679/220.

31.- Proposta de nomeamento de D. Rudesindo Antañon Sobrado, como funcionario de carreira, con cargo a praza vacante de técnico de administración xeral (rama económina), incluida na OEP 2008. Expte.
22822/220.
32.- Proposta de nomeamento de Dª Angela Fernández López e D. Ramón
Alberto Hermida-Cachalvite Vázquez, como funcionarios de carreira, con
cargo a prazas vacantes de técnico de admón. Xeral, incluidas na OEP
2008. Expte. 22833/220.
33.- Proposta de nomeamento de Dª. Sonia Gómez Álvarez, como funcionaria de carreira, con cargo á praza vacante de técnico/a de xestión, incluída na OEP 2008. Expte. 22834/220.
VIAS E OBRAS
34.- Devolución de avais a Construcción, Rehabilitación y Conservación S.L.
constituídos por obras de reconstrución dun edificio na rúa VictoriaCarral-García Olloqui. Expte. 65897/250.
35.- 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 24 de
febreiro de 2012, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir
quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para
resolver os asuntos da devandita relación.
Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular
da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á
Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal
do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós
efectos de información.
Vigo, 22 de febreiro de 2012.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez

