ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 23 DE SETEMBRO DE 2011.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Acta da sesión ordinaria do 16 de setembro de 2011.
DEPORTES
Autorizar a ampliación do importe inicialmente consignado para a
“Convocatoria de subvencións a entidades deportivas pola súa actividade na
tempada deportiva 2010/2011”. Expte. 10335/333.
Aprobación definitiva da modificación do contrato de xestión de servizo público
con execución de obra de dúas piscinas cubertas na parcela central da praza
do polígono I PERI II-12-A Florida B e na parcela do PERI 4 Barreiro II. Expte.
10312/333.
IGUALDADE
Aceptación da renuncia da subvención para a realización de programas ou
actividades de promoción da muller do ano 2011 para o proxecto “Igualdade
de oportunidades”, presentada pola “Sociedad Desarrollo Ideas Técnicas
Minusválidos Físicos”. Expte. 5123/224.
MERCADOS
Proxecto de reforma do mercado do Calvario, proposto pola Asociación de
Comerciantes do Mercado do Calvario e MERCACEVI. Expte. 5310/551.
MOBILIDADE, TRANSPORTE E SEGURIDAD
Devolución de aval á Asociación Cultural San Salvador de Teis, depositado
con motivo da celebración das festas de San Salvador de Teis. Expte.
81086/210.

7.-

Devolución de aval á Asociación de Veciños San Xoan de Poulo, depositado
con motivo da celebración dunha sardiñada o 25.06.2011. Expte. 81087/210.

8.-

Devolución de aval á Asociación Comisión de Festas Nosa Sra. das Neves da
Guía, depositado con motivo da celebración das festas na carballeira da Guía.
Expte. 81088/210.

9.-

PARQUE MOBIL
Indemnización substitutiva a favor de “Groupama Plus Ultra de Seguros y
Reaseguros, S.A.” pola cobertura do seguro da flota de vehículos municipais
correspondente ao segundo e terceiro trimestre do ano 2011. Expte. 8673/445.

PATRIMONIO E CONTRATACION
10.- Resolución de recursos contra a aprobación do prego de condicións e
denegación de solicitude de ampliación do prazo de presentación de ofertas
para o servizo de Intervención Familiar. Expte. 59058/301.

11.- Alleamento de vehículos e maquinaria para chatarra. Expte. 3772/241.
12.- Corrección de erro sobre o acordo de revisión de cantidade da concesión da
XER. Expte. 19141/240.
PATRIMONIO HISTORICO
13.- Indemnización substitutiva a favor de Van Divulgación Cultural, S.L., polos
servizos técnicos para o centro de artesanía tradicional durante o mes de xullo
de 2011. Expte. 6344/307.
RECURSOS HUMANOS
14.- Dar conta da resolución de redución de xornada da auxiliar administrativa Dª
Mª de los Angeles Landín Lorenzo. Expte. 22356/220.
15.- Dar conta da resolución sobre redución de xornada á funcionaria Dª Angelica
Rodríguez Bertomeu. Expte. 22355/220.
16.- Reclamación previa á vía xurisdicional laboral presentada por Dª Mª del
Carmen Alonso Costas e outros. Expte. 22328/220.
17.- Dar conta da resolución sobre permiso sen soldo da funcionaria Dª Josefa
Calvet Micas. Expte. 22276/220.
18.- Convalidación de gasto a Almi Limpeza, para a realización do servizo de
limpeza no recinto feiral de Cotogrande (IFEVI), con motivo da OEP 2008.
Expte. 22301/220.
TURISMO E COMERCIO
19.- Proxecto de convenio de cooperación entre a S.A. de Xestión do Plan
Xacobeo e o Concello de Vigo, para a limpeza e desbroce do Camiño
Portugués a Santiago pola costa. Expte. 8951/104.
VIAS E OBRAS
20.- Devolución de fianza a favor de Servicios Álvarez Pérez, S.L., por obras na
rúa Conde Torrecedeira, 55. Expte. 62380/250.
21.- 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 23 de setembro de 2011, ás 09,00 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, 21 de setembro de 2011.
am.
O ALCALDE,
A CONCELLEIRA SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Abel Caballero Álvarez

Dª Mª Jesus Lago Rey.

