
Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión ordinaria da Xunta de Goberno 
que terá lugar o venres, 18 de novembro de 2011, ás DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobar a acta da sesión anterior, nº 21/11, do 4 de novembro.

Asesoría Xurídica

2.-Toma  de  coñecemento  da  Resolución  da  Presidencia,  do  27/10/2011,  que  dispón  a 
interposición de recurso de apelación interposto contra o auto do Xulgado de Primeira 
Instancia nº 4 dos da Coruña,  do 06/10/2011, recaído no procedemento 0000768/2007, 
relativo á execución da sentenza recaída nos autos de xuízo de menor contía nº 527/96, 
seguidos por instancia desta Deputación provincial para a recuperación dunha propiedade 
indebidamente usurpada e a cancelación de inscrición rexistral,  contra “Prefabricados y 
Construcciones del Barcés, SL”.

3.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 28/10/2011, pola que se dispón 
a  comparecencia  desta  Deputación  provincial  no  recurso  PA 312/2011,  interposto  por 
Allianz Cía de Seguros y Reaseguros, SA, sobre responsabilidade patrimonial.

4.-Toma de coñecemento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo número 
catro dos da Coruña, do 18/10/2011, recaída en recurso PA 464/2010, interposto por don 
Eladio  Andrade  Díaz  e  Reale  Cía  de  Seguros  Generales,  SA,  sobre  responsabilidade 
patrimonial.

5.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 04/11/2011, pola que se dispón 
a  comparecencia  desta  Deputación  provincial  no  PA  356/2011,  interposto  por  Reale 
Seguros Generales, SA e don Manuel Grandas Lago, sobre responsabilidade patrimonial.

6.-Toma de coñecemento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo número 
tres dos da Coruña, do 05/10/2011, recaída no PA 125/2011, interposto por dona Estrella 
Rodríguez del Río e Mapfre, sobre responsabilidade patrimonial.

7.-Toma de coñecemento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo número 
catro  dos  da  Coruña,  do  17/10/2011,  recaída  en  PO  126/10,  interposto  por  Catalana 
Occidente e don Luis Franco Martínez, sobre responsabilidade patrimonial.



8.-Toma de coñecemento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo número 
catro dos da Coruña, do 17/10/2011, recaída en recurso nº PO 416/2009, interposto por 
Parque Eólico de Malpica, SA, sobre tributos.

9.-Toma de coñecemento da sentenza da Sala do Contencioso Administrativo do TSXG, 
do 19/09/2011, recaída en recurso de apelación nº 15096/2010, interposto por dona Teresa 
Fuentes  Pérez,  contra  a  sentenza  do  01/09/2010,  ditada  polo  Xulgado do  Contencioso 
Administrativo numero dous dos da Coruña, en PO 392/08, sobre tributos.

10.-Toma  de  coñecemento  da  Resolución  da  Presidencia,  do  03/11/2011,  pola  que  se 
dispón a comparecencia desta Deputación provincial no PA 316/2011, interposto por Villa 
de Cedeira, SL, sobre tributos.

11.-Toma  de  coñecemento  da  Resolución  da  Presidencia,  do  03/11/2011,  pola  que  se 
dispón a comparecencia desta Deputación provincial no PA 378/2011, interposto por don 
Jesús Costa García, sobre tributos.

12.-Toma  de  coñecemento  da  Resolución  da  Presidencia,  do  04/11/2011,  pola  que  se 
dispón  a  comparecencia  desta  Deputación  provincial  no  PO  266/2011,  interposto  por 
Acciona Infraestructuras, SA, sobre pago de xuros de mora.

13.-Toma  de  coñecemento  da  Resolución  da  Presidencia,  do  03/11/2011,  pola  que  se 
dispón a comparecencia desta Deputación provincial no PA 318/2011, interposto por dona 
María Pato Diéguez, sobre o aboamento de sexenios.

14.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 4/11/2011, pola que se dispón 
a  comparecencia  desta  Deputación  provincial  no  PA  325/2011,  interposto  por  dona 
Carmen Ponlla Santiago, sobre o aboamento de sexenios.

ROGOS E PREGUNTAS


