
Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que terá 
lugar o venres, día 10 de setembro de 2010, ás DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 7/10, do 30 de xullo.

2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 14.201 á nº 
17.599, de 2010.

Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos

3.-Aprobación do proxecto reformado da obra “Praza pública en Guísamo” do Concello 
de  Bergondo,  incluída  no  Plan  de  obras  e  servizos  (POS)  2009.  Código: 
09.2100.0026.0.

4.-Aprobación do proxecto reformado da obra “Mell. estradas mpais. prrq. de Cesullas” 
do Concello de Cabana de Bergantiños, incluída no Plan de obras e servizos (POS) 
2009. Código: 09.2100.0048.0.

5.-Aprobación da modificación do proxecto da obra “Ens.  mell.  camiños Armental, 
Vilariño,  Mezonzo,  Seixo”  do Concello  de  Vilasantar,  incluída no Plan de obras  e 
servizos (POS) 2010. Código: 10.2100.0243.0.

Comisión de Benestar Social, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización 
Lingüística

6.-Proposta  de  modificación  do  convenio  de  colaboración  nº  392/2009,  entre  a 
Deputación Provincial da Coruña e a Fundación Monte do Gozo para financiar a obra 
de reforma de aseos e dormitorios da comunidade terapéutica no lugar de Cernadas, 
Val do Dubra.

Comisión de Infraestruturas Viarias: Vías e Obras Provinciais

7.-Desestimación das alegacións presentadas á aprobación dos proxectos incluídos no 
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EN VÍAS PROVINCIAIS (2009-2011) que se 
relacionan e aprobados por acordo plenario do 25-09-2009:
-Ensanche, mellora de trazado e afirmado da DP 0510 de Confurco a Uxes tramo Orro 
(PK 2+650) – O Souto (PK 4+360) Culleredo.
-Ensanche,  mellora  de  trazado e  afirmado da  DP 0510 de  Confurco a  Uxes  tramo 
Confurco (PK 0+000) – Orro (2+650) Culleredo.
E ratificar o acordo plenario con data do 25-09-2009 que aprobaba tecnicamente as 
devanditas obras.



8.-Modificar o acordo plenario con data do 30-07-2010 onde se aprobou o Plan de 
travesías 2009, sexta fase, integrado polo proxecto actualizado da travesía do Vilar na 
EP 1301 da Gándara á Amañecida PK 5+800 ao PK 6+470 e na EP 1302 Negreira a 
Urdilde PK 5+470 ao PK 5+600 O Vilar (1011300022.0).

9.-Conceder unha prórroga ata o 30-12-2010 para que o Concello de Cedeira remita a 
documentación da base 3.2 para adoptar o correspondente acordo para a aprobación da 
obra: senda peonil na DP 2203 de Cedeira a Punta Candeeira á Capela de Santo Antón 
(Cedeira).

10.-Aprobar  o  Plan  de  vías  provinciais  2010,  sétima fase  integrado polo  proxecto: 
ensanche de calzada e reforzo de firme DP 0104, DP 0904 e DP 3801 (Cesuras, Oroso, 
Betanzos). 1011100007.0

11.-Aprobar  o  proxecto  reformado  de  mellora  da  seguridade  viaria  na  DP  3801 
Sigüeiro a San Mauro PK 4+030 a PK 5+010, Oroso (Código do proxecto reformado 
0911100004.1).

12.-Aprobar o Plan de conservación de vías provinciais 2010 terceira fase integrado 
polos proxectos:
-Construción dun muro de contención no polideportivo de  Corcubión na  DP 2801. 
1011000022.0.
-Reforma de pluviais en Firminstáns na DP 0205  Bertamiráns á Ramallosa PK 4+770 a 
4+890 marxe esquerda (Ames). 1011000023.0.

13.-Aprobar tecnicamente os proxectos que integrarán o Programa de vías provinciais 
2009-2011: mellora de trazado e ampliación da plataforma da DP 4402 Baleo Corbelle 
a  Casanova (tramo 1 PK 0+000 a PK 1+700) (Ortigueira).  E solicitar   á Xunta de 
Galicia  a  declaración  de  urxente  ocupación  dos  bens  e  dereitos  afectados  pola 
expropiación a que dea lugar a realización das citadas obras.

Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas

14.-Corrección de erros (NIF dos beneficiarios) de subvencións nominativas incluídas 
na Base 49 das de execución do orzamento 2010.

15.-Tomar coñecemento do informe sobre a fiscalización posterior feita aos recursos 
doutros entes públicos correspondentes ao exercicio 2009: altas e baixas do imposto 
sobre  actividades  económicas  (IAE),  altas  e  baixas  do  imposto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica (IVTM) e autoliquidacións do imposto sobre vehículos de tracción 
mecánica (IVTM).

16.-Aceptación da ampliación da delegación de competencias tributarias polo Concello 
de Culleredo en materia de recadación voluntaria e executiva das sancións municipais 
por infraccións da Lei de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria.



17.-Aceptación da delegación de competencias en materia de instrución de expedientes 
sancionadores por infraccións das normas de tráfico do Concello de Culleredo.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS 
ROGOS E PREGUNTAS
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