ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 12 DE ABRIL DE 2011.
1.-

Acta da sesión ordinaria do 25 de marzo de 2011.

2.-

ACCION SOCIAL
Concesión do Servizo de Axuda no Fogar. Expte. 1481/14.

3.-

4.-

5.-

6.-

BENESTAR SOCIAL
Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a entidade Médicos do
Mundo, para a realización dun programa de redución do dano en medio
aberto, cun centro de dia para a inclusión social e unha unidade de rúa no
ámbito territorial do entorno da rúa Pintor Colmeiro. Aprobación da
subvención. Expte. 60837/301.
CULTURA
Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e Culturactiva Sociedade
Cooperativa Galega que regula o desenvolvemento da subvención outorgada
para o financiamento do Festiclown 2011. Expte. 13030/331.
Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e SINSALAUDIO S.L. que
regula o desenvolvemento da subvención outorgada para o financiamento do
Festival SINSAL 9. Expte. 13035/331.
CONTRATACIÓN
Resolución de recurso de reposición interposto por Victoriano Moldes Ruibal
S.A. Expte. 3365/241.

7.-

Revisión cantidade de equilibrio da concesión do servizo público de
estacionamento regulado na via pública. Expte. 19141/240.

8.-

Abono de cuotas comunidade de propietarios rúa Anduriña,27. Expte.
19108/240.

9.-

Ecomenda a Ungria Patentes y Marcas, S.A. para presentar oposición á
marca comunitaria. Expte. 3595/241.

DEPORTES
10.- Proxecto básico e de execución de obras no contorno do pavillón de Coia.
Expte. 10404/333.
11.- Autorizar á Asociación de pais e nais do colexio Javier Sensat, o evento
deportivo “III CARREIRA EN FAMILIA”, para o vindeiro 30.04.2011. Expte.
10334/333.
12.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a entidade deportiva Club
Deportivo Xuvenil de Teis para o proxecto de actividades de equipo de elite da
categoría FEV Feminino de Voleibol tempada 2010-2011. Expte. 10317/333.

13.- Aprobación da acta de recepción das obras de construción da piscina cuberta
na Prza. Central do Polígono 1 do PERI II-12 A. Florida B. Expte. 10410/333.
EDUCACIÓN
14.- Procedemento para a xestión directa polos Consellos Escolares do presuposto
municipal de mantemento ordinario dos centros de educación infantíl e
primaria de Vigo, para o ano 2011. Expte. 12569/332.
INTERVENCION
15.- Aprobación da autoliquidación provisional do canon, presentada pola entidade
AQUALIA, correspondente o período xullo-outubro 2010. Expte. 42/141.
LIMPEZA
16.- Indemnización substitutiva a favor de TOCA Y SALGADO S.L., polo servizo de
xestión dos residuos voluminosos no mes de xaneiro 2011. Expte. 2932/252.
17.- Indemnización substitutiva a favor de TOCA Y SALGADO S.L., polo servizo de
xestión dos residuos voluminosos no mes de febreiro 2011. Expte. 2967/252.
MEDIO AMBIENTE
18.- Dar conta dos expedientes de gasto menor tramitados no servizo de Medio
Ambiente no mes de marzo 2011. Expte. 7618/306.
MONTES, PARQUES E XARDINS
19.- Contratación da subministración de elementos vexetais por procedemento
negociado sen publicidade que contén os pregos de condicións. Expte.
5891/446.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
20.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
“Asociación de Persoas Sordas de Vigo”, para a prestación dos servizos
dun/dunha intérprete de lingua de signos. Expte. 5158/320
POLICIA LOCAL
21.- Indemnización substitutiva a favor de TAELPO, S. SOOP., pola prestación do
servizo de radiocomunicacións para a Policía Local e o Servizo de Extinción
de Incendios, correspondente ao período de xaneiro e febreiro de 2011. Expte.
34625/212.
22.- Autorización e compromiso do gasto pola media dieta de manutención a
funcionarios en prácticas da Policía Local. Expte. 34626/212.
SERVIZOS XERAIS
23.- Participación do Concello de Vigo no programa de axudas para o
soterramento de liñas eléctricas en diversas rúas da cidade. Expte. 864/440.

24.- Memoria valorada para executar as obras de “Renovación da rede de
abastecemento no camiño Garabulla (Bembrive)”. Expte. 858/440.
URBANISMO
25.- Recurso de reposición contra acordo XGL do 28.01.2011, que desestima a
solicitude de dispensa á Xunta de Compensación da conservación de zonas
verdes na UA 1 TOMADA. Expte. 4983/401.
26.- Proxecto de estatutos e bases de actuación da Xunta de Compensación do
ámbito de planemaneto “APR A-4-05 Hispanidade”. Aprobación Inicial. Expte.
5003/401.
27.- Resolución de alegacións e aprobación definitiva das bases e estatutos da
Xunta de Compensación “APR A-4-76 Seara”. Expte. 4934/401.
28.- Recepción definitiva de obras de urbanización”PERI II-05 ROCIO”. Expte.
4956/401.
VIAS E OBRAS
29.- Aprobación Anexo I do Plan de Seguridade e Saúde das obras de
“Mantemento e Conservación das Infraestruturas Viarias do Concello de Vigo”.
Expte. 62745/250.
ASUNTOS FORA DA ORDE DO DIA
30.- Adxudicación á policía local para a vixilancia e control do tráfico da cidade,
vehículos que se atopan no deposito municipal da avda. de Madrid. Expte.
80012/210.
31.- Modificado nº 1 da instalación da rede separativa de pluviais, nas rúas Pi y
Margall (entre paseo de Alfonso XII e Chile). Expte. 875/440.
32.- Modificado nº 1 da obra “pasarela ecolóxica no borde litoral dende a guia ata a
rotea”. Expte. 8016/77.
33.- Proxecto modificado das obras de´instalacións audiovisuais do auditorio
municipal do Concello de Vigo. Expte. 4026/335.
34.- Aprobación do procedemento de contratación do proxecto de reforma do
mercado do progreso. Expte. 5251/551.
35.- Aprobación do procedemento de contratación da dirección da obra do proxecto
de reforma do mercado do progreso. Expte. 5248/551.
36.-

Xubilación anticipada de D. Rogelio Rocha Alvarez. Expte. 21879/220.

37.- Lista provisional de admitidos e excluídos, composición de tribunais e datas de
celebración dos procesos selectivos derivados da execución da oferta de
emprego publico correspondente ao ano 2008. Expte. 21941/220.
38.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas por un periodo de seis
meses de tres oficiais conductores, catro oficiais desbrozadores e doce
operarios peóns. Expte. 21939/220.
39.- 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 12 de abril de 2011, 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; ao titular da
Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de
Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdGPSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de
información.
Vigo, 8 de abril de 2011.
am.
O ALCALDE,
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Abel Caballero Álvarez

Isaura Abelairas Rodríguez.

