
 Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión ordinaria da Xunta de 
Goberno, que terá lugar o venres, 7 de novembro de 2014, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 20/14, do 17 de outubro. 
 
Asesoría Xurídica 
 
2.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia, do 29/09/2014, pola que se 
dispón a comparecencia desta Deputación provincial no PA 187/2014, interposto por 
don Manuel Blanco Rey, sobre sanción de tráfico. 

 
3.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia, do 06/10/2014, pola que se 
dispón a comparecencia desta Deputación provincial no recurso PA 194/2014, 
interposto por don Xosé Ramón Pérez Domínguez, sobre embargo. 

 
4.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia desta Deputación provincial no recurso nº PA 176/2014, interposto por 
Axa Seguros Generales, SA y Cooperativas Ourensanas, Soc. Cooperativa Galega, 
sobre responsabilidade patrimonial. 

 
5.-Toma de coñecemento do Decreto do Xulgado do Contencioso Administrativo 
número dous dos da Coruña, do 29/09/2014, recaído no PA 147/2014, interposto por 
Axa Seguros Generales, SA e dona María Jesusa Méndez Candal, sobre 
responsabilidade patrimonial. 
 
6.-Toma de coñecemento das sentenzas da Sala do Contencioso Administrativo do 
TSXG, do 24/10/2014, recaídas en recursos de expropiación. 

 
7.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia, do 29/09/2014, pola que se 
dispón a comparecencia no recurso interposto polo Colegio Territorial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de A Coruña, contra 
acordo do Pleno da Corporación da Deputación Provincial da Coruña, do 20/12/2013, 
aprobando definitivamente a relación de postos de traballo e o cadro de persoal para 
o exercicio 2014. 

 
8.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia desta Deputación provincial, no recurso nº PA 217/2014, interposto 
por Confederación Intersindical Galega, sobre achegas ao Plan de pensións. 
 
9.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia desta Deputación provincial nos autos nº 298/2014, seguidos a 
instancia de dona Cristina Leira Garabana, sobre aboamento de complemento de 
produtividade ano 2012. 

 
 
10.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia desta Deputación provincial no recurso  nº PA 246/2014, interposto 



por dona Carmen Fernández Fernández, sobre complemento de produtividade ano 
2013. 

 
11.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia, do 06/10/2014, pola que se 
dispón a comparecencia desta Deputación provincial no recurso  PA 198/2014, 
interposto por don Ramón Luaces Salvadores, sobre prórroga da permanencia no 
servizo activo. 
 
Asistencia Técnica Urbanística 
 
12.-Aprobación do informe sobre o proxecto sectorial 01_14 de infraestruturas de 
telecomunicacións de RETEGAL en Arzúa e outros concellos varios. 
 
13.-Aprobación do informe sobre o Plan xeral de Vilasantar/documento de aprobación 
inicial. 
 
14.-Aprobación do informe sobre o Plan xeral municipal de Cabanas aprobado 
inicialmente. 
 
15.-Aprobación do informe sobre o Plan xeral de Trazo/documento de aprobación 
inicial. 
 
16.-Aprobación do informe sobre o Plan xeral municipal de Neda aprobado 
inicialmente. 
 
ROGOS E PREGUNTAS  

 
 
 
 


