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Sección de información e actas 

 

 

Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión ordinaria da Xunta de Goberno que se celebrará 

o día 27 de xaneiro de 2020, ás 12:00 horas na Sala de Comisións do Pazo Provincial.  

ASUNTOS  

Información e actas  

1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 1/20, de 10 de xaneiro  

Asesoría Xurídica  

2. Dación da conta da Resolución da Presidencia nº 19/2020, de 07/01/2020, pola que se dispón a 

interposición de recurso de casación contra a sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 

2 dos da Coruña, de 30/12/2019, recaída no recurso PA 213/2019, sobre tributos.  

3. Dación de conta da Resolución da Presidencia nº 20/2020, de 07/01/2020, pola que se dispón a 

comparecencia no recurso PA 276/2019, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 dos da 

Coruña, sobre tributos.  

4. Dación de conta da Resolución da Presidencia nº 16/2020, de 07/01/2020, pola que se dispón o 

acatamento e cumprimento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4 dos da 

Coruña, de 20/12/2019, recaída no recurso PA 139/2019, sobre tributos.  

5. Dación de conta da Resolución da Presidencia nº 47008/2019, de 30/12/2019, pola que se dispón a 

comparecencia no recurso DF 280/2019, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos da 

Coruña, sobre dereitos fundamentais.  

6. Dación de conta da Resolución da Presidencia nº 37/2020, de 09/01/2020, pola que se dispón o 

acatamento e cumprimento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4 dos da 

Coruña, de 20/12/2019, recaída no recurso PA 163/2019, sobre persoal.  

7. Dación de conta da Resolución da Presidencia nº 1433/2020, de 17/01/2020, pola que, previa 

satisfacción extraprocesal, se autoriza o desistimento da acción xurisdiccional.  

8. Dación de conta da Resolución da Presidencia nº 18/2020, de 07/01/2020, pola que se dispón o 

acatamento do auto do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 dos da Coruña, de 15/11/2019, 

recaído no recurso PO 178/2019, sobre responsabilidade patrimonial.  

9. Dación de conta da Resolución da Presidencia nº 1432/2020, de 17/01/2020, pola que se dispón a 

comparecencia no recurso PA 253/2019, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4 dos da 

Coruña, sobre sanción de tráfico do Concello de Arteixo.  

10. Dación de conta da Resolución da Presidencia nº 1431, de 17/01/2020, pola que se dispón a 

comparecencia no procedemento concursal 698/19, do Xulgado do Mercantil nº 1 dos da Coruña.  

11. Dación de conta da Resolución da Presidencia nº 1430, de 17/01/2020, pola que se dispón a 
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comparecencia no procedemento concursal 696/19, do Xulgado do Mercantil nº 1 dos da Coruña.  

12. Dación de conta da Resolución da Presidencia nº 1429, de 17/01/2020, pola que se dispón a 

comparecencia no procedemento concursal 977/19, do Xulgado do Mercantil nº 1 dos de Madrid.  

13. Dación de conta da Resolución da Presidencia nº 17, de 08/01/2020, pola que se dispón a 

comparecencia no procedemento concursal 1073/19, do Xulgado de Primeira Instancia nº 4 dos da 

Coruña.  

Servizo de Asistencia Técnica a Concellos  

14. Aprobación dun informe sobre o proxecto de "Acondicionamento da AC-423 (1ª fase) PQ 0+000 A 

5+350 nos términos municipais de Cabana de Bergantiños e Coristanco"  

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego  

15. Aprobación das bases específicas da convocatoria do programa de subvencións de fomento 

pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras e mariscadores da 

provincia da Coruña para actividades durante o ano 2020  

Normalización lingüística  

16. Aprobación das Bases reguladoras da convocatoria de subvencións dirixida aos concellos, 

agrupacións de concellos, mancomunidades e outras entidades locais da provincia da Coruña para a 

creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística (SNL) de 2020  

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humans  

17. Aprobación das Bases para a provisión de postos de traballo mediante o sistema de concurso 

específico  

 

ROGOS E PREGUNTAS 

  

 

 

 


