
Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que terá 
lugar o venres, 27 de xullo de 2012, ás DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobar a acta da sesión anterior, nº 6/12, do 29 de xuño.

2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 10.101 á nº 
11.600, de 2012.

3.-Proposición da Presidencia sobre o cambio de data da sesión ordinaria de agosto de 
2012.

Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento

4.-Aprobar  e  formalizar  o  texto  do  convenio  de  colaboración  entre   a  Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de Ames para o financiamento da realización das 
obras de:

a. Actuacións de minimización de afección das avenidas do Rego dos Pasos en 
Bertamiráns.

b. Pavimentación interior en Lapido, 2ª fase.
c. Proxecto de obras de reparación  de firme asfáltico  e pintado da travesía  do 

Porto no Milladoiro-Ames.
d. Proxecto de obras de acondicionamento da rúa Seidón no Milladoiro.
e. Obras de canalización de pluviais e mellora da seguridade viaria no lugar de 

Ventín na parroquia de Biduído.
f. Obras de mellora das condicións de seguridade peonil no lugar de Biduído de 

Arriba.
g. Obras de mellora das condicións de seguridade peonil no lugar do Milladoiro.

5.-Aprobar  e  formalizar  o  texto  do  convenio  de  colaboración  entre   a  Deputación 
Provincial da Coruña e ao Concello de Cerdido para financiar a adquisición de terreos e 
posterior construción dunha nave na parroquia dos Casás.

6.-Aprobar  e  formalizar  o  texto  do  convenio  de  colaboración  entre  a  Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de Ames para o financiamento da realización das 
obras de acondicionamento da biblioteca municipal do Milladoiro, local 2.



Comisión de Benestar Social, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización 
Lingüística

7.-Aprobar  o  convenio  coa  Universidade  da  Coruña  para  financiar  unhas  xornadas 
sobre política social-europea.

8.-Aprobar  o  convenio  coa  entidade  Fundación  Paideia  para  actividades  de 
voluntariado europeo.

9.-Aprobar  o convenio coa entidade ADCOR para financiar as obras de construción 
dun centro residencial para persoas con diversidade funcional nos Rosales- A Coruña.

10.-Aprobar  o  convenio  coa  entidade  “Arte  Contemporáneo  y  Energía”  titular  do 
Museo  de  Arte  Contemporánea  Unión  Fenosa  (MACUF)  para  un  programa  de 
actividades  de  participación  sociocultural  de  persoas  con  diversidade  funcional  e 
elaboración dun catálogo e caderno didáctico.

11.-Aprobar  o convenio co Concello da Coruña para o proxecto “Concilia  os Teus 
Tempos”, servizo de canguraxe municipal.

12.-Aprobar o convenio co Concello de Culleredo para mantemento e reserva de prazas 
no centro ocupacional municipal A ESCADA.

13.-Concesión de subvención e aprobación dun convenio  coa entidade Paideia para 
cofinanciamento  dunha  xornada  sobre  o  ciclo  de  Ética:  dependencia  e  autonomía 
persoal.

14.-Concesión de subvención e aprobación dun convenio coa entidade Paideia para o 
programa transnacional “La Ida”.

Comisión de Cultura, Educación, Deporte e Mocidade

15.-Aprobar o convenio co Concello de Ferrol para financiar o Concurso Internacional 
de piano “Cidade de Ferrol”.

16.-Aprobar  o  convenio  co  Concello  de  Muros  para  financiar  o  programa  de 
actividades do Museo do Pozo do Cachón no ano 2012.

17.-Aprobar  o  convenio  coa  Fundación  Centro  Internacional  de  la  Estampa  
Contemporánea para  financiar  o  programa  de  cursos,  exposicións  e  visitas  no  ano 
2012.

18.-Aprobar  o convenio coa  Fundación Museo de Artes  del  grabado a la  estampa  
digital para financiar o programa de actividades do ano 2012.



19.-Aprobar  o  convenio   coa  Fundación  Luís  Tilve  para  financiar  o  proxecto  de 
investigación,  recuperación  e  conservación  do  arquivo  histórico  da  U.X.T.  e  dos 
movementos sociais de Galicia, VIII fase.

20.-Aprobar  o  convenio  co  Concello  da  Coruña,  para  financiar  o  programa  de 
actividades culturais 2012.

Comisión de Infraestruturas Viarias: Vías e Obras Provinciais

21.-Aprobar  o Plan de conservación de vías provinciais 2012, 2ª fase, integrado polo 
proxecto  de  mellora  de  capa  de  rodadura  na  DP  5813  Oleiros  a  Sada.  Código 
12.1100.0032.0.

22.-Aprobar o proxecto modificado nº 1 do de ensanche, mellora de trazado e afirmado 
da DP 4603 de Melide a Ribadulla.

23.-Aprobar o proxecto modificado nº 2 do de ampliación e mellora do trazado da DP 
0106 de Ameás a Oza dos Ríos, tramo PK 8+600 a PK 14+700 (Oza dos Ríos).

24.-Ratificación  da solicitude  de declaración  de “urxente expropiación”  á  Xunta  de 
Galicia dos bens e dereitos afectados pola expropiación á que dea lugar a realización 
das obras: Mellora da seguridade viaria na DP 7401 Urdilde a Antequera entre os PK 
0+000 a 0+320 senda peonil de Urdilde (cód. proxecto gastos 2010.3.82.001) (Código 
do proxecto 0911300008.0) (Rois).

25.-Aprobar o proxecto modificado nº 2 da obra de ampliación e mellora de trazado da 
DP 1909 Carballo a Caión e acceso á Lagoa do PK 12+000 ao PK 15+630.

26.-Aprobación do proxecto da obra complementario do proxecto de pavimentación 
con M.A.C. en DP 5004 Casal de Arriba á Feira do Tres, PK 5+340 a 9+460  (Plan de 
conservación de vías e obras provinciais 2012, 3ª fase).
 
Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos

27.-Aprobar as bases reguladoras do Plan especial para o financiamento extraordinario 
de obras e servizos municipais (PEFO) 2012 (DTC...Unha Deputación para todos os 
Concellos).

28.-Aprobar o proxecto modificado da obra “Pavimentación de rúas nas parroquias de 
Aranga  e  Fervenzas”  do  Concello  de  Aranga,  incluída  no  Plan  provincial  de 
cooperación  ás  obras  e  servizos  de  competencia  municipal  (POS)  2012. 
Código:12.2100.0008.0.



29.-Aprobar  o  proxecto  modificado  da  obra  “Mellora  na  rede  de  abastecemento 
municipal nas parroquias de Muniferral e Vilarraso” do Concello de Aranga, incluída 
no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 
co código 12.2100.0009.0.

30.-Aprobar o proxecto reformado da obra “Praza pública en Sofán” do Concello de 
Carballo,  incluída  no  Plan  provincial  de  cooperación  ás  obras  e  servizos  de 
competencia municipal (POS) 2011. Código: 11.2100.0045.0.

31.-Proposta da Presidencia: informe da Deputación sobre modificación dos estatutos 
da Mancomunidade de concellos da comarca de Ferrol.
  
Comisión de Promoción Económica, Emp  rego, Medio Ambiente e Turismo  

32.-Aprobar  o convenio co  Concello de Corcubión para financiar  o equipamento e 
construción da nave de Protección Civil.

33.-Aprobar e modificar os coeficientes da achega relativa aos proxectos “Reposición 
de  peches  e  accesos  afectados  pola  urbanización  das  Lagoas”  e  “Urbanización 
plataforma “C” e entroque “H”-“P” do polígono das Lagoas.

34.-Aprobar a 2ª fase da anualidade 2012 do Programa de modernización dos mercados 
locais.

Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas

35.-Aprobar o convenio de colaboración entre a Deputación provincial da Coruña e a 
Fundación “Entreculturas Fe y Alegría”, para financiar o proxecto “Garantir o acceso a 
unha educación primaria  de calidade  para a  poboación retornada  e  as comunidades 
reintegradas en zonas de acollida, no leste do Chad”.

36.-Aceptar a delegación de competencias  en materia  de instrución dos expedientes 
sancionadores  por  denuncias  cursadas  polo  Concello  de  Miño  por  infracción  das 
normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria.

37.-Aceptar a ampliación das delegacións de competencias tributarias do Concello de 
Cabanas  en  materia  de  xestión,  inspección  e  recadación  da  taxa  pola  utilización 
privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo ou voo das vías 
públicas.

38.-Aceptar a ampliación das delegacións de competencias tributarias do Concello de 
Mazaricos en materia de xestión, inspección e recadación da taxa polo aproveitamento 
especial do dominio público local.

39.-Aceptar a ampliación das delegacións de competencias tributarias do Concello de 
Miño en materia da recadación voluntaria e executiva das sancións de tráfico.



40.-Aceptar a ampliación das delegacións de competencias tributarias do Concello de 
Santiso en materia de recadación voluntaria e executiva da taxa pola recollida de lixo.

41.-Aceptar a ampliación das delegacións de competencias tributarias do Concello de 
Teo en relación coa facultade de establecer acordos e convenios coa administración 
tributaria do estado en materia de colaboración e inspección en relación co IBI.

42.-Toma  de  coñecemento  do  informe  sobre  o  estado  de  tramitación  das  facturas 
correspondentes ao segundo trimestre  de 2012, en aplicación do establecido  na Lei 
15/2010,  de modificación   da  Lei  3/2004,  pola  que se establecen medidas  de loita 
contra a morosidade nas operacións comerciais (BOE nº 163, do 6 de xullo de 2012).

43.-Toma de coñecemento do informe da fiscalización a posteriori dos recursos doutros 
entes públicos correspondentes ao exercicio 2011.

44.-Aprobación definitiva da Conta Xeral do Orzamento 2011.

45.-Aprobar o expediente de modificación de créditos nº 4.

46.-Modificar a Base 47 das de execución do orzamento 2012.

47.-Modificar a Base 49 das de execución do orzamento 2012.

48.-Aprobar o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
Asociación AMBAR das Persoas con Diversidade Funcional, para o financiamento das 
obras  de construción e  equipamento  para o taller  ocupacional  2  e  área de  servizos 
comúns no centro de recursos do Barbanza para persoas con diversidade funcional. 

ACTUACION DE CONTROL
MOCIÓNS:
-Moción do Bloque Nacionalista Galego contra as medidas económicas e reforma do 
réxime local do goberno do PP. 
ROGOS E PREGUNTAS


