
Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión extraordinaria da Xunta de 
Goberno que terá lugar o venres, 30 de xullo de 2010, ás ONCE HORAS E QUINCE 
MINUTOS.

ASUNTOS

Patrimonio e Contratación

1.-Toma  de  coñecemento  da  Resolución  da  Presidencia  pola  que  se  avoca  a 
competencia  para  aprobar  a  contratación  e  o  Prego  de  cláusulas  administrativas  e 
técnicas particulares para contratar os servizos de actualización, análise e mantemento 
da EIEL na provincia da Coruña.

2.-Modificar o acordo nº 31 da Xunta de Goberno do 22 de xullo de 2010, relativo á 
adxudicación definitiva do contrato de servizos de soporte e apoio á explotación do 
Sistema Integral de Xestión Tributaria.

3.-Declarar deserto o contrato de servizos de recollida de tóner, tinta e outros produtos 
desbotables nos centros da Deputación Provincial da Coruña. (Terceira convocatoria).

4.-Declarar deserto o contrato de servizos de EDITRAN para a Deputación Provincial 
da Coruña.

5.-Aprobar  as  bases  do  proxecto  do  concurso  con  intervención  de  xurado  para  a 
redacción  do  proxecto  e  posterior  construción  do  conxunto  de  actuacións  de 
interpretación do río Mandeo en Chelo e a súa contorna, incluído dentro da actuación 
B.6 do proxecto Mandeo.

6.-Adxudicación  provisional  do  contrato  de  determinación  do  tipo  de  bens  e 
subministración,  instalación  e  posta  en  marcha  do  equipamento  para  a  mellora  da 
eficiencia enerxética en 83 concellos

7.-Adxudicación provisional do contrato de subministración de gasóleo “C” ao pazo de 
Mariñán, segunda convocatoria.

8.-Adxudicación  provisional  das  obras  incluídas  no  Plan  de  vías  provinciais  2009, 
cuarta fase:  ampliación e mellora da seguridade viaria na DP 2205 Santo André de 
Teixido á Pedra, PK 0+000 ao 1+560 (Cedeira).

9.-Adxudicación  definitiva  do  contrato  de  deseño,  subministración  e  instalación  de 
equipamentos lúdicos en 5 emprazamentos da conca do río Mandeo (Código proxecto 
10.2800.0021.0) dentro da actuación B.3 do proxecto Mandeo.

10.-Adxudicación definitiva do contrato de subministración de pezas de uniformidade 
para o persoal subalterno e condutores da Deputación Provincial da Coruña.



11.-Aprobar  o  contrato  menor  para  a  realización  dunha  exposición  itinerante  sobre 
Rosalía de Castro en dez concellos da provincia.

12.-Aprobar o contrato menor de análise, homoxeneización e mellora da calidade dos 
informes de auditoría enerxética dos 83 concellos da provincia da Coruña, incluídos no 
proxecto PEACE.

13.-Aprobar  do  contrato  menor  de  subministración  dunha  caseta  de  madeira  con 
destino á praia de Pantín, dentro do PDPT Ferrol-Ortegal.

14.-Aprobar o contrato menor para alugar varias aulas de informática con conexión a 
internet para impartir varios cursos do Plan de formación agrupado 2010.

15.-Aprobar o contrato menor para realizar un Programa de formación de coidadores 
non profesionais de persoas dependentes
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