Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que terá
lugar o día 25 de xuño de 2010, ás DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 5/10, do 28 de maio.
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 10.001 á nº
12.400, de 2010.
Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos
3.-Aprobar a modificación das bases reguladoras do Plan de cooperación cos concellos
(PCC) 2008-2011.
4.-Aprobar os proxectos reformados das obras de “Beirarrúas na R/ Ángel del Castillo”
(código 07.2100.0016.0) e “Beirarrúas na Avenida Caión-Avda. Arsenio Iglesias”
(código: 07.2100.0017.0) do Concello de Arteixo, incluídas no Plan de obras e servizos
(POS) 2007.
5.-Aprobar a modificación do proxecto da obra “Pavimentación e dotación de servizos
en parroquias Fene”, do Concello de Fene, incluída no Plan de cooperación provincial
2007 (PCP), código 07.3100.0101.0.
6.-Aprobar a modificación do proxecto da obra “Centro de reunión social, 2-F” do
Concello de Oroso, incluída no Plan de cooperación provincial (PCP) 2007. Código:
07.3100.0182.0.
7.-Aprobar o proxecto reformado da obra “Separata 3 (2ª parte) Abastecemento a
Franza e outros” do Concello de Mugardos, incluída no Plan de obras e servizos (POS)
2009. Código: 09.2100.0156.0.
8.- Aprobar

a segunda modificación da anualidade 2009 do Proxecto de aforro, calidade
e eficiencia enerxética nos servizos públicos municipais (PEACE) 2009".
Comisión de Cultura, Educación e Patrimonio Histórico-Artístico
9.-Aprobar o convenio coa Fundación Rosalía de Castro correspondente á subvención
nominativa destinada a financiar o “Programa de actividades do ano 2009”.
10.-Aprobar o convenio coa Fundación Paideia-Galiza correspondente á subvención
nominativa para a promoción musical de bandas, corais e grupos de cámara: “Programa
Outra+Outra 2010”.

Comisión de Persoal e Réxime Interior
11.-Modificar as retribucións e indemnizacións dos membros da Corporación
provincial (anos 2010 e 2011).
Comisión de Plans Especiais, Medio Ambiente, Contratación e Equipamento
12.-Aprobar o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o
Concello de Malpica de Bergantiños para a xestión integral do Ecomuseo do forno do
Forte de Buño.
13.-Aprobar as bases reguladoras da convocatoria de axudas aos establecementos de
hostalería e restauración que soliciten a adhesión á marca “Refuxios do río Mandeo”,
do proxecto Mandeo cofinanciado con Fondos Feder.
14.-Aprobar a subscrición e o texto do convenio de colaboración entre a Deputación
Provincial da Coruña e o Concello de Fisterra para financiar a realización da obra de
instalación de céspede artificial no campo municipal Ara-Solis.
15.-Aprobar o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a
“Casa de Galicia” (Montevideo-Uruguai) para financiar o equipamento da policlínica A
Coruña.
16.-Aprobar o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a
Fundación Santiago Rey Fernández Latorre para o financiamento do proxecto Voz
Natura 2010.
Comisión de Infraestruturas Viarias: Vías e Obras Provinciais
17.-Aprobar o Plan de sendas peonís 2010 1ª fase integrado polos proxectos: senda
peonil na DP 7601 San Sadurniño á Cruz de Lamestra (San Sadurniño)
(1011700001.0); senda peonil na DP 1004 de Lanzá a Boimorto (P.Q. 0+000 ao 0+860)
(Mesía) (1011700002.0).
18.-Aprobar inicialmente o Plan de travesías 2010 4ª fase integrado polos proxectos:
construción de beirarrúas para a seguridade viaria na DP 1201 (P.Q: 2+140 ao 2+720 e
P.Q. 4+480 ao 5+150) (Boqueixón); seguridade viaria, reforzo no firme da calzada,
sinalización, iluminación viaria e reposición parcial de beirarrúas nun tramo da DP
0513 Paiosaco a Caión (tramo da Torre) (A Laracha). Remitir os citados proxectos aos
concellos para os efectos de adoptar os acordos e remitir a documentación á que se
refire a base 3ª das bases de colaboración entre a Deputación e os concellos.
19.-Aprobar o Plan de vías provinciais 2010 5ª fase integrado polo proxecto: mellora da
capa de rodaxe na DP 1902 Carballo a Razo (travesía de Arnados) (Carballo)
(1011100005.0).

20.-Aprobar o Plan de vías provinciais 2010 4ª fase integrado polo proxecto:
Complementario nº 1 da ampliación e mellora do trazado da DP 1909 Carballo a Caión
e acceso á Lagoa, P.Q. 12+00 ao P.Q. 15+630 (A Laracha e Carballo) (1011100004.0).
21.-Aprobar provisionalmente o Plan de travesías 2010 1ª fase 1ª relación integrado
polo proxecto: complementario nº 1 mellora da seguridade viaria na DP de Xaras a
Olveira P.Q. 1,640 ao 3+990 referente á construción dunha pasarela peonil no P.Q.
1+970 (Ribeira) (1011300001.0).
22.-Aprobar provisionalmente o Plan de travesías 2010 2ª fase 1ª relación integrado
polo proxecto: senda peonil na estrada DP 2601 (Cesuras) (1011300002.0).
Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas
23.-Modificar a Ordenanza Fiscal Xeral.
24.-Dar conta das contas anuais da Fundación Axencia Enerxética Provincial da
Coruña (FAEPAC).
25.-Modificación da Base 47ª das de execución do orzamento da Deputación provincial
exercicio 2010 “Retribucións e indemnizacións dos membros da Corporación”.
26.-Expediente de modificación de créditos de aprobación polo Pleno núm. 3/2010 e
modificación da Base núm. 49ª das de execución do Orzamento da Deputación
provincial exercicio 2010 referente ás subvencións nominativas.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
ROGOS E PREGUNTAS

