ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 17 DE
AGOSTO DE 2012.
1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

ALCALDIA
Recoñecemento extraxudicial de crédito a favor de Hotel Coia S.A., polos
realoxamentos da rúa Seara. Expte. 8648/101.

3.-

4.-

Recoñecemento extraxudicial de crédito a favor de Hotel Cidade de Vigo,
polos realoxamentos da rúa Colombia. Expte. 8649/101.
BENESTAR SOCIAL
Concesión do Servizo de Axuda no Fogar. Exptes.: 1916/12, 1489/24,
1514/25, 241/24 e 538/24.

5.-

Indemnización substitutiva a favor de Pablo Casal Nuñez, pola prestación
dos servizos do programa “actividade física para maiores”. Expte.
77659/301.

6.-

Indemnización substitutiva a favor de Atención Social en Emergencias
Grupo 5, S.L.U., polos traballos de organización e traballo social no
dispositivo de Marques de Valterra, ata o 30.06.2012. Expte. 77663/301.

7.-

Indemnización substitutiva a favor de Ciclo Grupo 5, S.L.U., polo concepto
de servizos auxiliares no dispositivo de Marques de Valterra ata o
30.06.2012. Expte. 77667/301.

8.-

9.-

CONTRATACION
Contratación por procedemento aberto para o subministro dun vehículo de
rescate de derrubas, unha bomba urbana lixeira e un todo terreo para o
servizo de Bombeiros. Aprobación dos pregos e do gasto. Expte.
2665/213.
Desestimación do recurso especial en materia de contratación interposto
por Lagares Oca, S.L. Expte. 18994/240.

10.- Aclaración nos apartados 7.B, 8.B.2 e 9.B da FEC do prego de cláusulas
administrativas para a contratación do servizo do Centro Integral de
Inclusión e Emerxencia Social. Expte. 71394/301.

11.- Declarar a desestimación no procedemento negociado para a contratación
do servizo de actuación “Vigo Student Ambassador”. Expte. 4405/104.
EDUCACION
12.- Pago de dietas en concepto de asistencias ás sesións dos Consellos
Escolares. Expte. 14143/332.
EMPREGO
13.- Aceptación da subvención para a realización de actividades de
información, orientación e busca de emprego 2012. Expte. 9036/77.
FOMENTO
14.- Recoñecemento extraxudicial de crédito a favor da empresa
CIVISGLOBAL, S.L., por diversos traballos complementarios á adecuación
das instalacións da ETEA. Expte. 1468/440.
MEDIO AMBIENTE
15.- Indemnización substitutiva a favor da Sociedade Protectora de Animais e
Prantas de Vigo, pola prestación do servizo de recollida e atención do
refuxio de animais no mes de xuño 2012. Expte. 8695/306.
MOBILIDADE, SEGURIDADE E TRANSPORTES
16.- Devolución de aval á Asociación Cultural da Cereixa, con motivo da
celebración do Festival Parque Forestal de Beade, por non existir danos.
Expte. 83115/210.
17.- Devolución de aval a Noemi Rumbo Vidal, pola celebración da Feira dos
Cinco Continentes, por non existir danos. Expte. 83194/210.
18.- Restablecemento do equilibrio económico-financeiro dos aparcadoiros da
rúa Coruña, Venezuela e Praza Fernando El Católico. Expte. 81415/210.
LIMPEZA
19.- Recoñecemento extraxudicial de crédito a favor da empresa concesionaria
Vigo Recicla UTE, polo concepto de compra de colectores de reciclaxe
destruídos e queimados por actos vandálicos por todo o termo municipal
de Vigo. Expte. 3605/252.
20.- Recoñecemento extraxudicial de crédito a favor de Fomento de
Construcciones y Contratas S.A. polo concepto do transporte dos residuos
voluminosos á planta de Sogama en Cerceda. Expte. 3610/252.

21.- Contratación por procedemento aberto do mantemento e reparación das
instalacións de contenerización soterrada do Concello de Vigo.
Aprobación dos pregos e do gasto. Expte. 3121/252.
PATRIMONIO
22.- Aboamento de cotas á Comunidade de Propietarios do inmoble sito na rúa
República Arxentina nº 12-14, correspondente ós meses de abril, maio e
xuño 2012. Expte. 19528/240.
23.- Indemnización substitutiva a favor de Limpiezas del Noroeste S.A., pola
limpeza das dependencias do Concello no mes de marzo 2012. Expte.
19502/240.
24.- Indemnización substitutiva a favor de Limpiezas del Noroeste S.A., pola
limpeza das dependencias do Concello no mes de abril 2012. Expte.
19503/240.
RECURSOS HUMANOS
25.- Dáse conta da resolución do concelleiro de Xestión Municipal, referente á
concesión de permiso retribuído de un mes a D. José Mª Álvarez
Domínguez. Expte. 23344/220.
26.- Complemento de produtividade ós condutores da Alcaldía, correspondente
ao 2º trimestre 2012. Expte. 23277/220.
27.- Complemento de produtividade por desempeño de posto de superior
categoría. Expte. 23105/220.
28.- Dar conta da resolución do concelleiro de Xestión Municipal, de data
31.07.2012 de permanencia no servizo activo de D. Avelino San Luis
Costas. Expte. 23342/220.
29.- Dar conta da resolución do concelleiro de Xestión Municipal, de data
1.08.2012, de prórroga de permanencia no servizo activo de Dª Alicia
Pazos Castro. Expte. 23313/220.
30.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de 3 oficiais
pavimentadores e 5 operarios-peóns. Expte. 23332/220.
31.- Complemento de produtividade por xornadas de reforzo da Policía Local
correspondente ao mes de febreiro de 2012. Expte. 36090/212.
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 17 de agosto de
2012, ás 10,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora
despois (11 ,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 PSdeGPSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de
información.
kv.
Vigo, 17 de agosto de 2012.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

O CONCELLEIRO SECRETARIO ACCTAL.
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Carlos López Font

