Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión PLENARIA
ORDINARIA que terá lugar o venres, 16 de decembro de 2011, ás DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 13/11, do 25 de novembro.
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 19.301 á nº
21.100, de 2011.
3.- Proposición da Presidencia sobre modificación do representante da corporación no
organismo Fundación Privada Democracia e Goberno Local.
Comisión de Infraestruturas Viarias: Vías e Obras Provinciais
4.-Aprobación do Plan de vías provinciais 2011 novena fase integrado polo proxecto:
DP 7504 Castelo a Carnoedo PQ. 0-1,38 (Sada).
5.-Aprobación do Plan de sendas peonís 2011, sexta fase: senda peonil DP 3203 Curtis
a Raia PQ 0+33 a 0+79; senda peonil na DP 2703 Figueira a Pte. Cabalos PQ 00,-0,6;
Senda peonil na DP 9002 A Golada-Betanzos-Mezonzo 0-1,2.
6.-Aprobación do Plan de conservación de vías provinciais 2011, 5ª fase, integrado
polo proxecto: Reforzo do firme na DP 1201 Rodiño a Codeso por Boqueixón.
7.-Aprobación do Plan de sendas peonís 2007, 7ª fase, integrada polo proxecto: senda
peonil en Vilar da Torre na DP Vilar da Torre-Ceilán (A Baña).
8.-Aprobación do Plan de conservación de vías provinciais 2011, 6ª fase, integrado
polo proxecto: Mellora de accesibilidade na DP 3612 Aneiros á Cabana PQ 0,8-1,0 e
DP 3608 Serantes a Doniños PQ 0-1,2.
9.-Aprobación do Plan de sendas peonís 2011, 8ª fase, integrado polos proxectos: DP
1704 Ponte de Cela a Lema PQ 0,63-2,32; senda peonil na DP 3404 Serra de Outes a
Dumbría, PQ 10,87-11,64 Mazaricos; senda peonil na DP 8401 A Tablilla ó Agro do
Mestre por Pontepedra.
10.-Aprobación do Plan de vías provinciais 2011, décimo primeira fase, integrado
polos proxectos: DP 3612 Aneiros- A Cabana PQ 0-0,82 e DP 3609 Os Corrás- A
Malata PQ 0,92-1,53; DP 0701 Santiago a Sta. Comba PQ 6,5-11,7; DP 1914 Carballo
a Portomouro PQ 28,8-29,1.
11.-Aprobación do Plan de vías provinciais 2011, décima fase, integrado polo proxecto:

Construción rotondas no Polígono de Sabón no vial 1 da DP 0509 rede viaria do
Polígono de Sabón.
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento
12.-Aprobación da modificación do convenio de colaboración entre a Excma.
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Toques para o financiamento da
realización das obras de “Demolición lousa de formigón”, “Pavimentación en Foxo do
Cabrito e outros”, “Abastecemento de auga do Acibadoiro, Casavella e A Gramela” e
“Pavimentación camiño en Castelo (Paradela) e outros”.
13.-Aprobación da modificación do convenio de colaboración entre a Deputación
Provincial da Coruña e o Concello de Malpica de Bergantiños para financiar a
adquisición do predio Forno da Costa.
Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos
14.-Aprobación do proxecto reformado da obra “Pavimentación camiños Figueroa,
Montouto e Vizoño” do Concello de Abegondo, incluída no Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2010 co código:
10.2100.0002.0.
15.-Aprobación da modificación do proxecto da obra “Saneamento no Cepiño” do
Concello de Betanzos, incluída no Plan de cooperación cos concellos (PCC)
2008/2011, anualidade 2011. Código: 11.3300.0192.0.
16.-Aprobación da 4ª fase da anualidade 2011 do proxecto Mandeo cofinanciado con
Fondos Feder.
17.-Aprobación do proxecto reformado da obra “Saneamento e depuración Senande e
Os Muíños” do Concello de Muxía, incluída na 1ª fase do Plan de cooperación cos
concellos (PCC) 2008/2011, anualidade 2009. Código 09.3300.0077.0.
18.-Ratificación da Resolución da Presidencia nº 21.955 do 28-11-2011 pola que se
rectifica a modificación da distribución interna do financiamento da obra nº 165 do
Concello de Paderne, incluída no Plan provincial de obras e servizos de competencia
municipal (POS) 2011.
Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas
19.-Aprobación do orzamento xeral para o exercicio económico 2012 e bases de
execución.
20.-Toma de coñecemento dos informes correspondentes ao primeiro, segundo e
terceiro trimestre de 2011 do cumprimento pola Fundación Axencia Enerxética
Provincial da Coruña (FAEPAC) do artigo catro da Lei 15/2010 do 5 de xullo, de

modificación da Lei 3/2004 do 29 de decembro, de loita contra a morosidade das
operacións comerciais.
21.-Toma de coñecemento do informe correspondente ao terceiro trimestre de 2011 do
cumprimento polo Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña do
artigo catro da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de
decembro, de loita contra a morosidade das operacións comerciais.
22.-Aceptación da ampliación das delegacións de competencias tributarias do Concello
de Aranga en materia de xestión, inspección e recadación voluntaria e executiva da taxa
pola utilización privativa ou aproveitamentos especias constituídos no solo, subsolo ou
voo das vías públicas.
23.-Toma de coñecemento das auditorías de control financeiro de subvencións: informe
sobre actuacións pendentes do Plan de 2010 e situación do Plan de 2011.
Consideracións máis relevantes.
24.-Aprobación do Proxecto rede Xiana 2.
Comisión de Persoal e Réxime Interior
25.-Aprobación do cadro de persoal, relación de postos de traballo e organigramas
2012.
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