
Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que terá 
lugar o martes, 10 de abril de 2012, ás DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobar a acta da sesión anterior, nº 2/12, do 24 de febreiro.

2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 1.701 á nº 
4.700, de 2012.

Comisión de Persoal e Réxime Interior

3.-Creación de ficheiro de datos de carácter persoal.

Comisión de Infraestruturas Viarias: Vías e Obras Provinciais

4.-Desestimación  das  alegacións  presentadas  contra  o  proxecto  modificado nº  1  de 
mellora da seguridade viaria na DP 1502 Porto a Laraxe PK 0-1.1 (Cabanas) incluído 
na quinta relación da primeira fase do Plan de travesías 2008 e tomar coñecemento de 
que o Concello  de Cabanas dispón dos terreos necesarios para executar as obras e 
contratalas.

5.-Aprobar o Plan experiencia piloto de depuración de augas residuais en pequenos 
núcleos 2011 cun orzamento total de 36.196,84 euros que se han financiar con cargo á 
aplicación 0401/161B/650 que  se  detalla:  Acondicionamento e  reparación  de  Edars 
piloto (Outes, A Laracha e Pontedeume).

6.-Aprobar o expediente de mutación demanial subxectiva e en consecuencia transferir 
a titularidade ao Concello de Cerceda dun tramo da estrada EP 2104 tramo: Meirama 
(Vilares-Quintián) entre os pk 0+000 ao pk 1+630 ao Concello de Cerceda.

Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento

7.-Ratificar a Resolución da Presidencia do 19 de marzo de 2012 relativa á aprobación 
da prórroga do contrato de servizos consistentes na implantación, posta en marcha e 
xestión dun plan de pensións para o persoal da Deputación Provincial da Coruña ata o 
7-04-2013.

8.-Aprobar  a  modificación  das  especificacións  do  Plan  de  pensións  do  persoal  da 
Deputación provincial da Coruña.

9.-Aprobación definitiva do expediente  para o exercicio de actividades culturais  no 
Teatro Colón.



Comisión de Promoción Económica, Emprego, Medio Ambiente e Turismo

10.-Aprobar  o  borrador  de  estatutos  e  iniciación  do  proceso  de  creación  da  “Rede 
Española de turismo Industrial” RETI.

11.-Aprobar o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e os 
Grupos Municipais de Intervención Rápida.

12.-Aprobar  o  convenio  marco  de  colaboración  entre  a  Deputación  e  entidades 
financeiras para o impulso dos microcréditos destinados a pequenos emprendedores.

Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos

13.-Aprobar  a  2ª  fase  da  anualidade  2012  do  Proxecto  Mandeo  cofinanciado  con 
Fondos Feder.

14.-Aprobar  o  proxecto  reformado  nº  2  da  obra  “Abastecemento,  saneamento  e 
pavimentación das rúas Celso Emilio Ferreiro e outra” do Concello de Ares, incluída 
no  Plan  de  cooperación  cos  concellos  (PCC)  2008/2011,  anualidade  2008.  Código 
08.3300.0002.0.

15.-Aprobar  o  proxecto  reformado  da  obra  “Camiño  de  acceso  a  Sobrepontes 
(Portomouro) e outro” do Concello de Val do Dubra, incluída no Plan provincial de 
cooperación  ás  obras  e  servizos  de  competencia  municipal  (POS)  2011.  Código 
11.2100.0236.0.

16.-Aprobar a modificación do proxecto da obra “Pavimentación do camiño do cruce 
de  Vilanova  a  Beigondo”,  do  Concello  de  Santiso,  incluída  no  Plan  provincial  de 
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) Adicional 1/2010, co 
código 10.2101.0316.0.

Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas

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

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

19.-Informe sobre a aplicación dos Reais decretos-lei 4/2012 e 7/2012 e propostas de 
actuación.

20.-Aprobación do Expediente de modificación de créditos nº 1/2012..



21.-Modificar  a  Base  49  das  de  execución  do  presuposto:  “Subvencións  e 
transferencias nominativas para o exercicio 2012”.

22.-Modificar as subvencións nominativas de exercicios anteriores.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
ROGOS E PREGUNTAS


