
 Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión Plenaria ordinaria que 

terá lugar o martes, 27 de xaneiro de 2015, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación das actas das sesións anteriores: ordinaria nº 12/2014, do 19 de 
decembro e extraordinaria, nº 13/2014, do 30 de decembro. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia da nº  25.401 á nº  
26.584 do 2014 e da nº 1 á nº 750 do 2015. 
 
Comisión de Infraestruturas viarias: vías e obras provinciais 
 
3.-Aprobación do Plan de conservación de vías provinciais 2015, 1ª fase. 
 
Comisión de Persoal e réxime interior 
 
4.-Alegacións formuladas contra o acordo plenario de aprobación do sistema de 
avaliación do desempeño e cumprimento dos obxectivos anuais asinados a cada 
unidade e traballador. Bases e criterios do complemento de produtividade. 
 
5.-Alegacións formuladas contra o acordo plenario de aprobación da relación de 
postos de traballo 2015. 
 
6.-Corrección de erros materiais na relación de postos de traballo 2015 desta 
Deputación. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
 
7.-Dar conta da resolución da Presidencia pola que se modifica a composición da 
Mesa de Contratación Permanente da Deputación Provincial da Coruña. 
 
8.-Aprobación dun convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da 
Coruña e o Concello de Cabana de Bergantiños para a atención de visitantes ao 
dolmen de Dombate (Cabana de Bergantiños) e actividades culturais 
complementarias de posta valor do dolmen de Dombate e a Cultura Megalítica ano 
2015. 
 
9.-Aprobación inicial do expediente de alteración do cambio de cualificación da 
parcela nº 2 do Polígono de Sabón. 
 
Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas 
 
10-Informe dos dereitos de imposible ou difícil recadación dos recursos propios, 
segundo o disposto no artigo 193 bis do Texto refundido da lei reguladora das 
facendas locais. 
 
 



11.-Información sobre o período medio de pago a provedores a que se refire o Real 
decreto 635/2014, do 25 de xullo, correspondente ao mes de decembro de 2014. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
ROGOS E PREGUNTAS 


