ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 25 DE ABRIL DE 2011.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Actas das sesións anteriores: ordinaria do 12 e extraordinaria e urxente do 15
de abril de 2011.
ANIMACION SOCIOCULTURAL
Devolución de aval correspondente á certificación nº 1 de acopios depositada
pola empresa Técnicas Electroacústicas, Consultoria Escénica e Servicios
Audiovisuales (TECESA). Expte. 4029/335.
BENESTAR SOCIAL
Revisión do prezo do contrato en relación coa asistencia técnica para a
realización dun dispositivo de atención á infancia e á familia. Expte.
58482/301.
DEPORTES
Aprobación inicial da modificación do contrato de xestión do servizo público
con execución de obra de dúas piscinas cubertas na parcela da praza central
do polígono 1 do PERI II-12-A Florida B e na parcela do PERI 4 Barreiro II.
Expte. 10312/333.
EDUCACIÓN
Desafectación da vivenda de porteiro-vixiante sita no CEIP Párroco D. Camilo
de Comesaña. Expte. 12209/332.

6.-

Adxudicación das 250 prazas do Programa Educativo Municipal de Inmersión
en Lingua inglesa PILIVIGO 2011. Expte. 12506/332.

7.-

Proxecto modificado do de “Ampliación do programa municipal de inmersión
en lingua inglesa. Expte. 12661/332.

8.9.-

MOBILIDADE, SEGURIDADE E TRANSPORTE
Subvención ó titular da licenza 128 pola adscrición de vehículo EUROTAXI.
Expte. 79814/210.
Subvención ó titular da licenza 279 pola adscrición de vehículo EUROTAXI.
Expte. 79815/210.

10.- Subvención ó titular da licenza 237 pola adscrición de vehículo EUROTAXI.
Expte. 79816/210.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
11.- Dar conta dos expedientes de contrato menor tramitados no servizo de
Normalización Lingüística no mes de marzo 2011. Expte. 1261/334.
PATRIMONIO HISTÓRICO

12.- ANEXO I do Plan de Seguridade e Saúde das obras de construción da
primeira fase do Centro Galego de Fotografía. Expte. 6058/307.
POLICIA LOCAL
13.- Dar conta da inutilización de armas do Servizo de Policía Local, con destino
final no museo do citado Corpo. Expte. 34676/212.
TURISMO
14.- Adxudicación de catro bolsas vacantes de formación para a realizar prácticas
nas oficinas de Turismo e Servizos Turísticos do Concello de Vigo. Expte.
3501/104.
URBANISMO
15.- Relación de postos de traballo 2011. Expte. 4908/407.
ASUNTOS FORA DA ORDE DO DIA
16.- Proxecto de convenio de colaboración entre o concello de Vigo e a asociación
de familiares enfermos de alzheimer e outras demencias de Galicia. concesión
de subvención directa. Expte. 61350/301.

17.- Oferta de emprego publico da xerencia municipal de urbanismo. Expte.
4959/407.

18.- 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 25 de abril de 2011, á continuación
do pleno ordinario e extraordinario convocados para o luns ás 9,00 h. (de non
existir quórum en primeira convocatoria, unha hora despois 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, 20 de abril de 2011.
am.
O ALCALDE,
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Abel Caballero Álvarez

Isaura Abelairas Rodríguez.

