
RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
DE 16 DE SETEMBRO DE 2005 
 
Central-Actas  
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 7/05, do 28 de xullo. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 13.189 á nº 
16.499, de 2005.  
 
Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas  
 
3.-Ampliación da delegación de competencias en materia tributaria polo Concello de 
Melide. 
 
4.-Ampliación da delegación de competencias en materia tributaria polo Concello de 
Val do Dubra. 
 
5.-Conta Xeral do Orzamento correspondente ao exercicio 2004.  
 
Comisión de Cooperación e Asistencia a Municipios  
 
6.-Aprobación do programa operativo local adicional 1/2005 por aplicación das baixas 
de licitación do POL 2005.  
 
7.-Aprobación do proxecto reformado da obra “Remodelación Avda. Martínez Pardo 1-
F”, do Concello de Curtis, incluída no POS 2004. Código: 04.2100.0127.0.  
 
8.-Aprobación do proxecto reformado da obra “Pavimentación v.p. Landeira-
Bugallido” do Concello de Negreira, incluída no POS 2005. (código 05.2100.0231.0)  
 
9.-Aprobación do proxecto reformado da obra “Rede de sumidoiros e abastecemento en 
Andrade, Valdeviñatos, Pl.” do Concello de Pontedeume incluída con carácter de 
plurianual no POL adicional 2/2004 e POL adicional 2/2005, código: 04.2302.0155.0.  
 
10.-Informe da Deputación sobre a modificación dos Estatutos do Consorcio para a 
Promoción da Música (A Coruña).  
 
Comisión de Plans Especiais, Contratación e Equipamento  
 
11.-Aprobación da modificación da base 7ª das Bases reguladoras do Plan de 
investimentos locais 2005.  
 
 
 



Comisión de Infraestruturas Viarias: Vías e Obras Provinciais  
 
12.-Aprobación técnica dos proxectos do Plan de vías provinciais 2006-2008 e 
solicitude á Xunta de Galicia da urxente ocupación dos bens e dereitos necesarios para 
a execución das obras incluídas nel. 
 
13.-Aprobación do Plan de vías provinciais 2005 5ª fase. 
 
Comisión de Cultura, Educación e Patrimonio Histórico-Artístico  
 
14.-Proposta de modificación do convenio de colaboración subscrito con Caixa Galicia, 
verbo da cesión do local destinado a Centro Xuvenil en Santiago de Compostela. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL  
MOCIÓNS  
ROGOS E PREGUNTAS  



 
1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, Nº 7/05, DO 28 DE 
XULLO. 
 
 Apróbase a acta da sesión anterior, nº 7/05, do 28 de xullo. 



 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DITADAS POLA 
PRESIDENCIA, DA Nº 13.189 Á Nº 16.499, DE 2005.  
 
 A Corporación toma coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da 
nº 13.189 á nº 16.499, de 2005. 



 
3.-AMPLIACIÓN DA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA 
TRIBUTARIA POLO CONCELLO DE MELIDE. 
 

 Aceptar a ampliación de competencias delegadas en materia tributaria 
acordada polo Concello de Melide en relación coa seguinte materia: 
 
 
 Recadación voluntaria das sancións municipais por infraccións da 

Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade 
viaria, incluíndo a colaboración previa co concello para a 
identificación dos propietarios dos vehículos cos que se cometeron 
as infraccións. 

 
O exercicio das competencias delegadas obxecto de aceptación levarase a 
cabo nos termos establecidos nas bases para a prestación dos servizos 
tributarios aos concellos da provincia e terá efectos dende o día en que se 
publique este acordo no Boletín Oficial da Provincia conforme ao 
estabelecido no artigo 7 do Texto refundido da lei reguladora das facendas 
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo. 



 
4.-AMPLIACIÓN DA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA 
TRIBUTARIA POLO CONCELLO DO VAL DO DUBRA. 
 

 Aceptar a ampliación de competencias delegadas en materia tributaria 
acordada polo Concello do Val do Dubra en relación coa seguinte 
materia: 
 
 
 Recadación en período executivo de tributos, prezos públicos e 

calquera outro ingreso de dereito público  de carácter non periódico 
ou de periodicidade inferior ao ano. 

 
 

O exercicio das competencias delegadas obxecto de aceptación levarase a 
cabo nos termos estabelecidos nas bases para a prestación dos servizos 
tributarios aos concellos da provincia e terá efectos desde o día en que se 
publique este acordo no Boletín Oficial da Provincia conforme ao 
estabelecido no artigo 7 do Texto refundido da lei reguladora das facendas 
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo. 

 



 
5.-CONTA XERAL DO ORZAMENTO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 
2004.  
 

1º.- Aprobar a Conta Xeral da Excma. Deputación Provincial 
correspondente ao exercicio económico de 2004, unha vez cumpridos os 
trámites dispostos no art. 212 do Real decreto lexislativo 2/2004,  do 5 de 
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das 
facendas locais, sen que se presentaran reparos ou observacións á 
devandita. 

 
2º.- Renderlle ao Consello de Contas a dita conta unha vez aprobada 
definitivamente. 

 



 
6.-APROBACIÓN DO PROGRAMA OPERATIVO LOCAL ADICIONAL 1/2005 
POR APLICACIÓN DAS BAIXAS DE LICITACIÓN DO POL 2005.  
 
 Vistas as baixas de licitación producidas nas obras incluídas na  1ª e  2ª  fase da 
anualidade 2005 do POL-2000-2006, que se aprobaron polos acordos plenarios do 24 
de  febreiro de 2005 e 26 de maio de 2005. 
  
 Visto o Plan complementario aprobado polos acordos plenarios do 24 de 
febreiro de 2005 e 26 de maio de 2005. 
 
 E tendo en conta que o importe da subvención MAP + FEDER MAP pendente 
de aplicar á anualidade 2005 ascende a 158.378,94€. 
 
1.- Aprobar o adicional nº 1 á anualidade 2005 do PROGRAMA OPERATIVO 
LOCAL 2000-2006, cofinanciado con fondos do Estado, FEDER, deputación e 
concellos, por aplicación dos remanentes producidos  polas baixas de licitación das 
actuacións previstas na 1ª e 2 º fase do POL 2005. 
 
 As cifras globais de financiamento, detalladas por anualidades e axentes 
financiadores son as seguintes: 
  

 Medida 5.3 Medida 3.3 TOTAL 
ESTADO (MAP + FEDER MAP) 89.022,15 69.356,79 158.378,94
FEDER 518.100,98 432.482,41 950.583,39
DEPUTACIÓN 180.584,96 111.860,80 292.445,76
CONCELLO 41.458,32 32.300,00 73.758,32

TOTAL 829.166,41 646.000,00 1.475.166,41
 
 
 A Deputación financiará as cantidades que lles correspondan aos concellos. 
 
 O importe total de 1.475.166,41€ ao que ascende o presente Programa POL 
adicional 1/2005, financiarase con cargo á partida 0501/519B/60145 do vixente 
orzamento provincial 2005. 
 
 
2.-  Aprobar a relación de actuacións que se han incluír no POL adicional 1/2005 do 
POL 2000-2006, que é a que deseguido figura, agrupada nas medidas nas que se 
estrutura o programa, e co detalle do seu financiamento entre os distintos axentes 
cofinanciadores.  
 

MEDIDA 5.3 

 
    FEDER ACHEGAS NACIONAIS 
Concello DENOMINACIÓN Código Orzamento FEDER-MAP FEDER-LOCAL MAP DEPUT. CONCEL. 
BOIRO  AMPLIACIÓN-REDE DE 

SUMIDOIROS TREVONZOS-
05.2301.0191.0 132.472,93 9.955,93 82.775,12 4.266,82 28.851,41 6.623,65



S.MARTIÑO-BEALO-COMBA-
NINE 

A POBRA 
DO 
CARAMIÑAL 

REDE DE AUGUA E ABAST. 
EN VILAS, VILARES... 05.2301.0192.0 149.772,47 11.256,06 93.584,67 4.824,03 32.619,09 7.488,62

TEO  REDE DE SUMIDOIROS EN 
FORNELOS-LAMPAI  05.2301.0193.0 110.003,22 8.267,22 68.735,03 3.543,10 23.957,71 5.500,16

TEO  ABAST.E REDE DE 
SUMIDOIROS EN REGOUFE 05.2301.0194.0 82.350,24 6.188,98 51.456,19 2.652,42 17.935,14 4.117,51

TEO  ABAST. E REDE DE 
SUMIDOIROS EN PONTEVEA 05.2301.0195.0 77.362,50 5.814,13 48.339,62 2.491,77 16.848,85 3.868,13

TEO  ABAST. E REDE DE 
SUMIDOIROS EN TARRIO 
SEOANE 

05.2301.0196.0 72.380,04 5.439,68 45.226,35 2.331,29 15.763,72 3.619,00

TEO  REDE DE SUMIDOIROS E 
DEPURACIÓN EN PITE-
PAREDES  

05.2301.0197.0 72.344,15 5.436,98 45.203,93 2.330,13 15.755,90 3.617,21

TEO  REDE DE SUMIDOIROS EN 
CEPEDA  05.2301.0198.0 72.342,82 5.436,89 45.203,08 2.330,09 15.755,62 3.617,14

TEO  REDE DE SUMIDOIROS E 
DEPURACIÓN EN OUTEIRO 05.2301.0199.0 60.138,04 4.519,64 37.576,99 1.936,99 13.097,52 3.006,90

         
 TOTAL MEDIDA 5.3 829.166,41 62.315,51 518.100,98 26.706,64 180.584,96 41.458,32

MEDIDA 3.3         
    FEDER ACHEGAS NACIONAIS 
Concello DENOMINACIÓN Código Orzamento FEDER-MAP FEDER-LOCAL MAP DEPUT. CONCEL. 
CAMBRE  AMPLIACIÓN E MELLORA 

RED ABAST. E REDE DE 
SUMIDOIROS DE LENDOIRO 
E OUTROS 

05.2301.0200.0 646.000,00 52.017,59 432.482,41 17.339,20 111.860,80 32.300,00

         
 TOTAL MEDIDA 3.3 646.000,00 52.017,59 432.482,41 17.339,20 111.860,80 32.300,00

         
TOTAL PROGRAMA OPERATIVO LOCAL ADIC. 1/2005 1.475.166,41 114.333,10 950.583,39 44.045,84 292.445,76 73.758,32

 
3.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia para os efectos de 
que durante un prazo de dez días poidan presentárense as alegacións que se consideren 
oportunas. 
 
4.- Remitir o expediente a informe da Subdelegación do Goberno en Galicia para 
os efectos dispostos no art. 29.2.) da Lei 6/1997 do 14 de abril de Organización e 
Funcionamento da Administración Xeral do Estado, debendo terse en conta que 
transcorrido o prazo de 10 días desde a súa recepción poderanse proseguir coas 
actuacións. 
 
5.- Remitir o expediente a informe da Comisión Provincial de Colaboración do 
Estado coas Corporacións Locais debendo terse en conta que transcorrido o prazo de 10 
días desde a súa recepción poderanse proseguir coas actuacións. 
 
6.- Remitir o expediente a informe da Xunta de Galicia e da Comisión Galega de 
Cooperación Local para os efectos da coordinación disposta na Lei 5/97 de 
administración local de Galicia, debendo terse en conta que transcorrido o prazo de 10 
días desde a súa recepción poderanse proseguir coas actuacións. 
 
7.- Unha vez transcorrido o prazo de 10 días de información e exposición pública,  
considerarase definitivamente aprobado o Programa Operativo Local adicional 1/2005. 



 
 
 
7.-APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMADO DA OBRA 
“REMODELACIÓN AVDA. MARTÍNEZ PARDO 1-F”, DO CONCELLO DE 
CURTIS, INCLUÍDA NO POS 2004. CÓDIGO: 04.2100.0127.0.  
 
 "Aprobar o  proxecto reformado da obra "Remodelación Avda. Martínez 
Pardo 1-F" do Concello de Curtis incluída no Plan provincial de cooperación ás 
obras e servizos de competencia municipal e da rede viaria local 2004 (Código: 
04.2100.0127.0) cun orzamento de contrata de 103.176,93 € que non representa unha 
variación no seu orzamento total, nin varía a finalidade ou o obxecto da obra, pero 
implica unha alteración substancial do contido do proxecto." 

 
 

Código Concello Denominación Deputación
F. Propios

Deputación
Préstamo 

Estado Concello. Orzamento 
Total 

04.2100.0127.0 Curtis Remodelación Avda. 
Martínez Pardo 1-F. 

44.939,20 38.035,68 15.043,20 5.158,85 103.176,93

 
 



 
8.-APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMADO DA OBRA 
“PAVIMENTACIÓN V.P. LANDEIRA-BUGALLIDO” DO CONCELLO DE 
NEGREIRA, INCLUÍDA NO POS 2005. (CÓDIGO 05.2100.0231.0)  
 
Aprobar o  proxecto reformado da obra "Pavimentación v.p. Landeira - Bugallido” 
(código: 05.2100.0231.0) do Concello de Negreira, incluída no POS 2005 cun 
orzamento de contrata de 53.186,48 € que non representa variación no seu orzamento 
total, nin varía a finalidade das obras pero si representa cambios internos ao substituír 
un camiño por outro. 
 

 
Código Concello Denominación Deputación 

f. propios 
 

Deputación 
préstamo 

Estado Concello. Orzamento 
Total 

05.2100.0231.0 Negreira Pavimentación v.p. Landeira - 
Bugallido 

23.701,59 19.003,97 7.821,60 2.659,32 53.186,48 

 



 
9.-APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMADO DA OBRA “REDE DE 
SUMIDOIROS E ABASTECEMENTO EN ANDRADE, VALDEVIÑATOS, PL.” 
DO CONCELLO DE PONTEDEUME INCLUÍDA CON CARÁCTER DE 
PLURIANUAL NO POL ADICIONAL 2/2004 E POL ADICIONAL 2/2005, 
CÓDIGO: 04.2302.0155.0.  
 
Visto o proxecto reformado da obra “Rede de sumidoiros e abastecemento en Andrade, 
Valdeviñatos, Pl.” do Concello de Pontedeume, incluído no POL adicional 2/2004 e 
POL adicional 2/2005 por aplicación do fondo de reserva de eficacia, que foi 
presentado polo Servizo Director das Obras e que representa un incremento no seu 
orzamento de contrata. 
 
 
 1º.- Aprobar por un importe total de 774.981,64 € o proxecto reformado da obra 
“Rede de sumidoiros e abastecemento en Andrade, Valdeviñatos, Pl.” do Concello de 
Pontedeume, incluída con carácter de plurianual no POL adicional 2/2004 e POL 
adicional 2/2005, código: 04.2302.0155.0 que se aprobou mediante acordo plenario 
adoptado o día 28 de outubro de 2004. 
 
 
 2º.- Aprobar, así mesmo, a modificación do financiamento debido ao 
incremento experimentado no orzamento do proxecto reformado que representa a 
cantidade de 89.681,48 € a prezos de contrata, sendo de 60.445,28 € a prezos de 
adxudicación. O incremento finánciao integramente a Deputación  (código: 
04.2302.0155.1). 

  
 Así, os datos de financiamento total da obra  quedan como segue: 
 
 
 

Rede de sumidoiros e abastecemento en Andrade, Valdeviñatos, Pl.”  - Concello de Pontedeume 
 Orzamento proxecto Inicial  a prezos de contrata Orzamento 

 reformado a prezos 
de contrata  

Incremento 
 

 Anualidade 2004 
04.2302.0155.0 

Anualidade 2005 
05.2302.0155.0 

TOTAL INICIAL   04.2302.0155.1

Deputación f.p. 116.278,30 55.046,73 171.325,03 261.006,51 89.681,48
Deputación outros 23.255,67 11.009,35 34.265,02 34.265,02 0
FEDER 325.579,25 154.130,86 479.710,11 479.710,11 0
TOTAL 465.113,22 220.186,94 685.300,16 774.981,64 89.681,48
 
 
 3º.- Dispoñer a exposición pública mediante a publicación dun anuncio no BOP 
para os efectos de que durante o prazo de 10 días se poidan presentar as alegacións ou 
reclamacións que se consideren oportunas. 
 
 4º.- Remitirlle o expediente para informe da Subdelegación do Goberno en 
Galicia e á Comisión Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais, 



para os efectos dispostos no art. 29.2 da Lei 6/1997 do 14 de abril de organización e 
funcionamento da Administración Xeral do Estado e no art. 9 do RD 835/2003 do 27 
de xuño, polo que se regula a cooperación económica do Estado aos investimentos das 
entidades locais. 
 
 5º.- Remitirlle o expediente á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de 
Cooperación Local para os efectos da coordinación estabelecida nos arts 112 e 188 e 
seguintes da Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia. 

 
 6º.- Unha vez transcorrido o indicado prazo de 10 días de exposición pública e 
remisión para informe, sen que se presenten reclamacións ou alegacións, considerarase 
definitivamente aprobado o plan.” 
 



 
10.-INFORME DA DEPUTACIÓN SOBRE A MODIFICACIÓN DOS 
ESTATUTOS DO CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA MÚSICA (A 
CORUÑA).  
 
 Informar favorabelmente da modificación aprobada pola Xunta de Goberno do 
Consorcio, en sesión do 8 de xullo de 2005, polo Pleno do Concello da Coruña, en 
sesión do 19 de xullo de 2005 e pola Xunta Directiva da Asociación dos Amigos da 
Ópera da Coruña, en reunión do 11 de xullo de 2005, dos Estatutos do Consorcio para a 
Promoción da Música (A Coruña). 



 
11.-APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DA BASE 7ª DAS BASES 
REGULADORAS DO PLAN DE INVESTIMENTOS LOCAIS 2005.  
 
"Vista a proposta da Presidencia desta Deputación ao Pleno provincial con data do 
24-08-2005, relativa á modificación da base 7 das reguladoras do Plan de 
investimentos locais 2005, no sentido de admitir expresamente o sistema de 
execución por administración. 
 
  1º) Modificar a base 7 das reguladoras do Plan de investimentos 
locais 2005, que foron aprobadas por acordo plenario do 28 de xullo de 2005 e 
publicadas no BOP nº 176 con data do 03/08/05, de forma que esta modificación 
queda reflectida no parágrafo terceiro que se lle engade ao mencionado precepto 
para incorporar expresamente a posibilidade de aplicar o sistema de execución por 
administración, quedando redactado o texto íntegro da base 7 do modo que se indica 
deseguido: 
 
"Base 7 . Contratación das obras ou equipamentos. 
 
  O Pleno da Deputación Provincial da Coruña aprobará os proxectos 
técnicos correspondentes ás obras ou pregos de prescricións técnicas dos 
equipamentos, co acordo expreso de delegación da contratación e execución delas 
nos respectivos concellos. 
 
  Para as obras, a contratación realizarase de conformidade co 
estabelecido no Real decreto lexislativo 2/2000 do 16 de xuño, polo que se aprobou 
o Texto refundido da lei de contratos das administracións públicas e conforme aos 
pregos - tipo de condicións da deputación mediante poxa ou concurso con 
procedemento aberto, ou mediante procedemento negociado sen publicidade nos 
supostos dispostos no artigo 141 da citada norma. 
 
  Non obstante, tamén se poderá utilizar o sistema de execución por 
administración para as obras que se incluían neste plan, de conformidade co 
estabelecido no artigo 152 e 153 do Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, 
polo que se aproba o Texto refundido da lei de contratos das administracións 
públicas, e artigos 174 e seguintes do Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, 
polo que se aproba o Regulamento xeral da lei de contratos das administracións 
públicas.  
 
  Para as subministracións, a contratación realizarase de conformidade 
cos artigos 180 e seguintes do Texto refundido da lei de contratos das 
administracións públicas, por poxa, concurso ou procedemento negociado sen 
publicidade nos supostos legalmente previstos. 
 



  Se houber achega municipal, as baixas e economías que se produzan 
na contratación das obras, aplicaranse en primeiro lugar a minorar a achega do 
concello. No caso de que non exista achega municipal ou que o seu importe sexa 
inferior á baixa producida, as baixas que minoren a achega da deputación poderanse 
destinar ao financiamento dos investimentos contidos no plan complementario de 
cada concello. 
 
  Os proxectos reformados, modificados ou liquidacións de obra, 
aprobaraos o órgano competente do concello e da deputación, pero o seu 
financiamento corresponderalle ao concello, xa que a deputación non asumirá o 
financiamento dos gastos que xeren estes. 
 
  Así mesmo deberá financiar o concello todos os maiores gastos que 
poidan xurdir durante a execución das obras, como os relativos á dirección de obra, 
coordinación de seguridade e saúde, control de calidade etc. 
 
  O prazo para contratar as obras ou equipamentos polos respectivos 
concellos, estabelécese até o día 30 de setembro de 2006 inclusive. Este prazo 
poderase ampliar, despois da solicitude de prórroga motivada do concello, que 
poderá conceder o presidente da deputación, mediante resolución”. 
 
 
  2º) Someter o presente acordo a exposición pública polo prazo de 10 
días, mediante a publicación dun anuncio no BOP co obxecto de que se formulen as 
alegacións que se estimen oportunas, así como remitilo polo mesmo prazo para 
coñecemento e informe á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de Cooperación 
Local .  
 
  No suposto de que non presentárense alegacións ou reclamacións ao 
devandito, entenderase definitivamente aprobado". 



 
 
12.-APROBACIÓN TÉCNICA DOS PROXECTOS DO PLAN DE VÍAS 
PROVINCIAIS 2006-2008 E SOLICITUDE Á XUNTA DE GALICIA DE 
URXENTE OCUPACIÓN DOS BENS E DEREITOS NECESARIOS PARA A 
EXECUCIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NEL. 
 
1)  Aprobar tecnicamente os proxectos que integarán a   PRIMEIRA RELACIÓN 
DO PLAN DE VÍAS PROVINCIAIS 2006-2008, de acordo co PROGRAMA DE 
INVESTIMENTOS DE VÍAS PROVINCIAIS 2006-2008 aprobado polo Pleno da 
Corporación en sesión plenaria celebrada o 30 de xuño de 2005 . A citada aprobación 
condicionarase á existencia de crédito adecuado e suficiente na anualidade 
correspondente e á súa aprobación definitiva. 
 

TITULO DO PROXECTO ORZAMENTO DA 
OBRA 

ORZAMENTO PARA COÑECEMENTO DA 
ADMINISTRACIÓN (PREVISIÓN PARA 
EXPROPIACIÓNS) 

AMPLIACIÓN E MELLORA DO TRAZADO DA E.P. 8401 DO P.K. 5,640 
AO P.K.11,340 DA TABLILLA A AGRO DO MESTRE POLA 
PONTEPEDRA (TORDOIA) 

746.824,08 153.032,04 

AMPLIACIÓN E MELLORA DE TRAZADO DA E.P. 8401 DO P.K. 11,340 
AO P.K. 14,740 DA TABLILLA A AGRO DO MESTRE POLA 
PONTEPEDRA (TORDOIA) 

468.908,97 83.978,7 

AMPLIACION E MELLORA DE TRAZADO NA E.P. 5404 DO PK 3,500 
AO PK 6,500 DE XUBIA Á PRAIA DA FROUXEIRA (NARÓN E 
VALDOVIÑO) 

430.537,8 84.224,93 

AMPLIACION E MELLORA DE TRAZADO NA E.P. 5404 DO PK 6,500 
AO FINAL DE XUBIA Á PRAIA DA FROUXEIRA (VALDOVIÑO) 

621.555,18 124.650,26 
AMPLIACIÓN E MELLORA DA E.P. 2404  A LARACHA Á SILVA POR 
GOLMAR PK 11,850 AO 13,710 (A LARACHA) 

127.356,47 28.675,47 
AMPLIACIÓN E MELLORA DA E.P. 2404  A LARACHA Á SILVA POR 
GOLMAR PK 5,900 AO 11,850 (A LARACHA) 

1.440.284,12 313.366,71 
AMPLIACIÓN E MELLORA DA E.P. 2101 KM 23,700 ESTRADA DA 
CORUÑA-SANTIAGO ÁS TRAVESAS DO PK 0,00 AO PK 2,400 

470.574 88.683 
AMPLIACION E MELLORA DE TRAZADO DA E.P 0906 DO PK 14,650 A 
20,550 (PADERNE E BETANZOS) 

1.451.927,75 486.621,6 
AMPLIACION E MELLORA DE TRAZADO DA E.P 0906 DO PK 20,55 A 
23,60 (BETANZOS) 

637.325,48 190.169,2 
AMPLIACION E MELLORA DE TRAZADO DA E.P. 0106 DE AMEAS A 
OZA DOS RÍOS TRAMO PK 8,600 A 14,700 (ABEGONDO E OZA DOS 
RIOS) 

1.016.511,1 144.132,32 

TOTAL 7.411.804,95 1.697.534,23 
 
2) Expor ao público os proxectos da PRIMEIRA RELACIÓN DO PLAN DE VÍAS 

PROVINCIAIS 2006-2008 mediante anuncio que se ha publicar no Boletín Oficial da 
Provincia nun prazo de 10 días para os efectos de reclamacións, transcorrido o cal sen 
que estas se producisen, consideraranse definitivamente aprobados. 

 
   3) Solicitarlle á Xunta de Galicia a declaración de urxente ocupación dos bens e 

dereitos afectados pola expropiación a que dea lugar a realización das obras de 
conformidade co artigo 52 da Lei de expropiación forzosa e Orde do 7 de decembro 
de 1983 da Consellaría da Presidencia e con base nos informes que constan no 
expediente, tendo en conta que existen razóns de urxencia que fan necesaria a 



execución das citadas obras, tal como a existencia de curvas perigosas con pequeno 
radio con edificacións e vivendas pegadas á estrada, que fai necesaria a execución da 
variante, o estado do firme da estrada, o ancho da calzada de dimensións inferiores ás 
necesidades dos vehículos, a intensidade media do tráfico, etc., co fin de evitar o 
altísimo risco de accidentes con perigo para a vida humana. 

 
   4) Someter a información pública os referidos expedientes de expropiación mediante 

publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia cun prazo de 
quince días para reclamacións, entendéndose definitivamente aprobado se estas non se 
producen. 



 
13.-APROBACIÓN DO PLAN DE VÍAS PROVINCIAIS 2005 5ª FASE. 
 
1) Aprobar o Plan de vías provinciais 2005 5ª FASE, integrado polos proxectos 
que deseguido se relacionan e tomar en consideración os proxectos incluídos nel, 
cun orzamento total de 165.808,31.- euros, podéndose financiar con cargo á 
aplicación 0401/511B/601.03 e que son as que a continuación se detallan. 
 

 
CÓDIGO CONCELLO DENOMINACION  

ORZAMENTO 
 

0511100019.0 SAN SADURNIÑO PASO SOBRE O FEVE NO P.K. 1,700 DA EP 7603 
DE SAN SADURNIÑO AO COVAL 

165.808,31 

 
 

 TOTAL 165.808,31 

 
2)   Expor ao público os proxectos mediante anuncio que se ha publicar no Boletín 
Oficial da Provincia nun prazo de dez días para os efectos de reclamacións, transcorrido 
o cal sen que estas se produzan, consideraranse definitivamente aprobados . 
 
 



 
14.-PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN 
SUBSCRITO CON CAIXA GALICIA, RELATIVO Á CESIÓN DO LOCAL 
DESTINADO A CENTRO XUVENIL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
 
“Aprobar a modificación do convenio de colaboración subscrito o 30 de xullo de 2002 con 
Caixa Galicia, relativo á cesión do local destinado a Centro Xuvenil en Santiago de 
Compostela, de conformidade coas seguintes: 
 

ESTIPULACIÓNS 
 
PRIMEIRA.- Nova redacción: 
 
“A Deputación Provincial da Coruña e Caixa de Aforros de Galicia, actuando esta última no 
ámbito da súa obra benéfico-social, crean unha concreta obra benéfico-social en colaboración 
para o estabelecemento dun Centro Sociocultural e Xuvenil de carácter polivalente, dirixido a 
todos os colectivos cidadáns, no que se prestarán servizos de carácter cultural, lúdico, 
formativo e servizos sociais de base”. 
 
SEGUNDA.- Engadir: 
 
“Caixa de Aforros de Galicia resérvase o uso da sala de exposicións (361,50 metros cadrados) 
que poderá utilizar a Deputación, ou a entidade que, no seu caso, poida xestionar o Centro, 
despois do acordo previo. 
 
No caso de que a xestión do Centro se encomende a outra entidade, a Deputación da Coruña 
resérvase o uso da zona do extremo nordeste do local, integrado por: unha antesala e unha 
secretaría (31,43 m2) un despacho (31,81 m2), un aseo privado (2,97 m2), unha sala de 
xuntas (25,30 m2) e un anexo á sala de xuntas (2,51 m2) cunha superficie total de 95,02 
metros cadrados”. 
 
TERCEIRA.- 6. Engadir: 
 
“A Deputación da Coruña ou a entidade que, no seu caso, poida xestionar o Centro, resérvase 
o uso do salón de actos (104,71 m2) que poderá  utilizar a  Caixa de Aforros de Galicia, 
despois do acordo previo”. 
 
QUINTA.- Engadir: 
 
“A modificación do convenio non supón alteración ningunha no  prazo estabelecido na 
presente cláusula”. 
 
 
 
SEXTA.- Engadir: 
 
“A modificación do convenio non supón custo ningún para Caixa de Aforros de Galicia. 
 
A xestión e funcionamento do Centro poderaa encomendar a Deputación da Coruña ao 
Concello de Santiago de Compostela, mediante o acordo de colaboración oportuno que, en 
calquera caso, respectará o uso dos locais que se reservan a Caixa de Aforros de Galicia e a 
Deputación da Coruña, segundo consta na estipulación segunda”. 
 



SÉTIMA.- Engadir: 
 
“No caso de que a xestión e funcionamento do Centro a asuma o Concello de Santiago de 
Compostela, a Comisión de Seguimento quedará integrada por dous representantes da 
Deputación da Coruña, dous representantes de Caixa de Aforros de Galicia e dous 
representantes do Concello de Santiago de Compostela”. 
 
 
 
 


