Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que terá
lugar o venres, día 24 de setembro de 2010, ás DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 8/10, do 10 de setembro.
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 17.600 á nº
18.499, de 2010.
3.-Proposición da Presidencia para a aprobación dun convenio de colaboración entre a
Deputación da Coruña e a Asociación Civil de Beneficiarios do Fogar Español de
Montevideo-Uruguai, para o financiamento dos servizos prestados aos usuarios do
fogar de acollida en 2010.
4.-Corrección de erro material do acordo plenario nº 16, con data do 30 de xullo de
2010, relativo á aprobación do Convenio entre a Deputación Provincial da Coruña e a
Fundación Terra de Homes España para financiar o proxecto “Viaxe cara a vida”.
Comisión de Promoción Económica, Emprego e Turismo
5.-Dar conta do levantamento da condición de aprobación das obras “Sinalización
viaria municipal” e “Pistas de pádel e drenaxe de equipamento deportivo e espazo libre
dotacional na Veiga” no Concello de Cabanas dentro da 2ª fase do Plan turismo zona
Eume.
6.-Modificación do cadro de actuacións da cuarta anualidade do Plan de dinamización
do produto turístico Ferrol-Ortegal.
7.-Convenio co Concello de Santiago de Compostela para financiar o proxecto Forum
Gastronómico 2010.
8.-Modificación das bases do Programa de mellora da comercio nas comarcas do
Barbanza, Muros-Noia e O Sar.
Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos
9.-Aprobación das bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (POS) 2011.
10.-Aprobación do proxecto reformado da obra “Cm. Sobrado-A Valiña-estr. da Mota e
o.” do Concello de Arzúa, incluída no Plan de obras e servizos (POS) 2009. (Código
09.2100.0021.0).

Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas
11.-Ampliación da delegación de competencias do Concello de Cambre en materia
tributaria en relación coa facultade para establecer acordos ou convenios coa
Administración Tributaria do Estado en materia de colaboración e inspección do
imposto sobre bens inmobles.
12.-Repercusión do incremento do tipo de gravame do imposto sobre o valor engadido
en investimentos ou actividades financiados por subvencións provinciais.
13.-Modificación do texto do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e
a Fundación Centro Internacional da Estampa Contemporánea correspondente á
subvención nominativa concedida para financiar o Programa de cursos, exposicións e
visitas no ano 2010.
Comisión de Plans Especiais, Medio Ambiente, Contratación e Equipamento
14.-Aprobación da modificación das bases reguladoras do Plan provincial de axuda
contra a crise destinado ao financiamento dos gastos de reposición asociados ao
mantemento dos servizos públicos esenciais dos concellos (PAC-2) 2009.
15.-Aprobación da 6ª fase da anualidade 2010 do proxecto MANDEO cofinanciado con
fondos Feder.
16.-Aprobación do proxecto reformado da obra “Adaptación dos parques infantís ao
Decreto 245/03” do Concello de Miño, incluída na 2ª fase do Plan especial de parques
infantís 2009. Código 09.3260.0038.0.
17.-Aprobación dos novos pregos tipo de obras, adaptados á Lei 34/2010 do 5 de
agosto, pola que se modifica a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector
público.
Comisión de Infraestruturas viarias: vías e obras provinciais
18.-Aprobación provisional do Plan de travesías 2010, 3ª fase integrado polo proxecto:
Complementario nº 1 de travesía de Calvario a Pao de Lobo, na DP 2403 no PQ 2+890
ao PQ 3+940. Cerceda.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
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