
Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión PLENARIA ORDINARIA 
que terá lugar o venres, 30 de setembro de 2011, ás DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 10/11, do 16 de setembro.

2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 15.701 á nº 
16.300.

Comisión de Cultura, Educación, Deporte e Mocidade

3.-Convenio co Concello de Dodro para financiar a “XIII Carreira Pedestre Lestrobe 
2011”.

4.-Convenio coa Asociación de Fútbol Aficionado Coruña (AFAC) para financiar o 
“VI Torneo Internacional de Fútbol Base 2011”

5.-Corrección de erro no acordo plenario do 24 de xuño de 2011, polo que se aprobou o 
convenio co Concello de Boiro para financiar o “Programa de actividades do Centro 
Arqueolóxico do Barbanza no ano 2011”.

Comisión de Promoción Económica, Emprego e Turismo

6.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e os concellos para o 
sostemento dos Grupos Municipais de Intervención Rápida (GRUMIR 2011).

7.-Aprobación da modificación do cadro de actuacións da cuarta anualidade do Plan de 
dinamización turística Ferrol-Ortegal.

Comisión de Infraestruturas Viarias: Vías e Obras Provinciais

8.-Aprobación  do  Plan  de  conservación  de  vías  provinciais  2011,  terceira  fase, 
integrado polo proxecto: Reforzo de firme e mellora da seguridade viaria na DP 0807, 
DP 5811, DP 0904, DP 3201 e DP 4604 (Código 1111000023.0).

Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento

9.-Aprobación definitiva do expediente de cesión de uso dun local no edificio de “A 
Milagrosa” á Fundación Meniños.



Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas

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

11.-Toma de coñecemento do informe da fiscalización a posteriori do exercicio 2010 
dos tributos cuxa xestión foi delegada polos concellos da provincia nesta Deputación 
provincial: expedientes sancionadores.

Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos

12.-Aprobación das bases reguladoras do Plan provincial  de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal (POS) 2012.

13.-Aprobación  da  modificación  do  proxecto  da  obra  “Renovación  capa  rodaxe  R/ 
Rosales, dos Niños e outras” do Concello de Oleiros, incluída no Plan provincial de 
cooperación  ás  obras  e  servizos  de  competencia  municipal  (POS)  2011,  co  código 
11.2100.0144.0.
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