
Orde do día dos  asuntos  que  se  van  tratar  na  sesión  ordinaria  de  Xunta  de 
Goberno que terá lugar o xoves, día 10 de xuño de 2010 ás DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 10/10, do 27 de maio.

Asesoría Xurídica

2.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 14/05/2010, pola que se 
dispón a comparecencia desta Deputación provincial no PA 149/2010, interposto por 
don Juan Fernando Coiradas Insua, sobre responsabilidade patrimonial.

3.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 18/05/2010, pola que se 
dispón a comparecencia desta Deputación provincial no PA 114/2010, interposto por 
dona Dolores López López, sobre responsabilidade patrimonial.

4.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 14/05/2010, pola que se 
dispón a comparecencia desta Deputación provincial no PA 133/2010, interposto por 
Atlántis  Compañía de Seguros y Reaseguros,  SA e dona María  Fernanda González 
Basanta, sobre responsabilidade patrimonial.

5.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 20/05/2010, pola que se 
dispón a comparecencia desta Deputación provincial no PA 177/2010, interposto por 
dona María Blanca Ardións Nieto, sobre responsabilidade patrimonial.

6.-Toma  de  coñecemento  da  sentenza  do  Xulgado  do  Contencioso  Administrativo 
número un dos da Coruña, do 18/05/2010, recaída en PA 44/2010, interposto por don 
Abel Ferro Pereiro, sobre responsabilidade patrimonial.

7.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 31/05/2010, pola que se 
dispón a comparecencia desta Deputación provincial no PA 154/2010, interposto por 
don Salvador Maceiras Barreiro, sobre responsabilidade patrimonial.

8.-Toma  de  coñecemento  da  sentenza  do  Xulgado  do  Contencioso  Administrativo 
número dous da Coruña, do 19/05/2010, recaída en PA 366/2009, interposto por don 
Manuel Fariña Suárez, sobre responsabilidade patrimonial.

9.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 02/06/2010, pola que se 
dispón a comparecencia desta Deputación provincial no PA 161/2010, interposto por 
Bilbao Cía Anónima de Seguros y Reaseguros e dona María Pombo Remuiñán, sobre 
responsabilidade patrimonial.



10.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 02/06/2010, pola que se 
dispón a comparecencia desta Deputación provincial no PA 159/2010, interposto por 
don Manuel  Sueiro Antelo e  Bilbao Cía Anónima de Seguros y  Reaseguros,  sobre 
responsabilidade patrimonial.

11.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 18/05/2010, pola que se 
dispón a comparecencia desta Deputación provincial no PO 166/2010, interposto por 
Parque Eólico de San Andrés, SA, sobre tributos.

12.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 20/05/2010, pola que se 
dispón a comparecencia desta Deputación provincial no PO 176/2010, interposto por 
Repsol Petróleo, SA, sobre tributos.

13.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 20/05/2010, pola que se 
dispón a comparecencia desta Deputación provincial no PO 167/2010, interposto por 
Parque Eólico San Andrés, sobre tributos.

14.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 31/05/2010, pola que se 
dispón a comparecencia desta Deputación Provincial no PO 147/2010, interposto por 
Parque Eólico de Malpica, SA (PEMALSA), sobre tributos.

15.-Toma de  coñecemento da  sentenza  do Xulgado do Contencioso  Administrativo 
número catro dos da Coruña, do 30/04/2010, recaída en PA 345/2009, interposto pola 
Fundación San Rosendo, sobre tributos.

16.-Toma  de  coñecemento  da  sentenza  da  Sala  do  Contencioso  Administrativo  do 
TSXG, do 12/05/2010, recaída en recurso de apelación nº 15027/2010, interposto por 
Repsol  Petróleo,  SA  contra  sentenza  do  Xulgado  do  Contencioso  Administrativo 
número tres dos da Coruña, do 29/12/2009, recaída en PO 118/2009, sobre liquidación 
IBI, exercicio 2008.

17.-Toma de  coñecemento da  sentenza  do Xulgado do Contencioso  Administrativo 
número catro dos da Coruña, do 19/05/2010, recaída en PA 258/2009, interposto por 
Imaga Proyectos  y  Construcciones,  SA,  sobre  reclamación  de  aboamento  de xuros 
debidos por demora no aboamento de certificacións de obra.

18.-Toma  de  coñecemento  da  sentenza  da  Sala  do  Contencioso  Administrativo  do 
TSXG, do 31/03/2010, recaída en recurso de apelación nº 4803/2008, interposto contra 
sentenza  do  01/09/2008,  recaída  en  PO  148/2007,  interposto  por  esta  Deputación 
provincial sobre sanción.

19.-Toma  de  coñecemento  da  sentenza  da  Audiencia  Provincial  da  Coruña,  do 
20/05/2010, recaída en recurso de apelación nº 483/2008.



20.-Toma de  coñecemento da  sentenza  do Xulgado do Contencioso  Administrativo 
número dous da Coruña, do 19/05/2010, recaída en PA 370/2009, interposto por dona 
Leonor Sánchez Vázquez e outros, sobre persoal.

21.-Toma de  coñecemento da  sentenza  do Xulgado do Contencioso  Administrativo 
número catro dos da Coruña, do 20/05/2010, recaída en PA 243/2009, interposto por 
Sindicato Nacional de Comisións Obreiras en Galicia, sobre persoal.

Asistencia Técnica a Municipios

22.-Informe  sectorial  relativo  á  avaliación  de  impacto  ambiental  do  proxecto  de 
plataforma loxística e empresarial do porto de Ferrol.

23.-Informe sectorial sobre a avaliación de impacto ambiental do proxecto: “Estudo da 
influencia da demolición da canle do dique de acceso a Noia na dinámica litoral  e 
estaurina do entorno, T.M. Noia (A Coruña).

24.-Informe relativo ao expediente “Delimitación do núcleo rural de Olveiroa”.

25.-Informe relativo ao “Plan de Sectorización do SUNPI do PXOM de Padrón “A 
Picaraña”.

26.-Informe sobre a avaliación ambiental estratéxica do Plan parcial As Medoñas.

27.-Informe  relativo  á  modificación  das  NN.SS.  do  planeamento  urbanístico  do 
municipio de Betanzos-Ámbito: solo urbano delimitado polo Paseo Ramón  Beade, rúa 
da Estación e Parque Municipal Pablo Iglesias.

28.-Informe sectorial Plan xeral municipal do Concello de Mesía.

29.-Informe  sectorial  sobre  a  avaliación  de  impacto  ambiental  do  proxecto 
“Duplicación de vía no tramo Ponte das Cabras-Ferrol”.

30.-Informe sobre  o  proxecto  sectorial  do  Parque  arqueolóxico  do  megalitismo,  na 
Costa da Morte (A Coruña).

Patrimonio e Contratación

31.-Modificación do acordo nº 35 da Xunta de Goberno do 13 de maio de 2010, polo 
que  se  aproba  o  Prego  de  cláusulas  administrativas  e  técnicas  particulares  para  a 
contratación da reforma da zona de elaboración de comidas da cociña do Fogar Infantil 
de Ferrol.

32.-Adxudicación definitiva do contrato de adquisición de produtos Microsoft en modo 
perpetuo, procedentes dun contrato Entreprise Agreement de Goberno, con destino á 
Deputación Provincial da Coruña.



33.-Adxudicación definitiva do contrato de subministración de material hixiénico con 
destino á Deputación Provincial da Coruña.

34.-Adxudicación  definitiva  do  contrato  de  determinación  do  tipo  de  bens  e 
subministración de material informático consumible con destino á Excma. Deputación 
Provincial da Coruña.

35.-Adxudicación definitiva do contrato de servizos de administración dos sistemas 
municipais da provincia da Coruña.

36.-Adxudicación definitiva do contrato de subministración e instalación dun sistema 
automático de extinción de incendios no silo do taller de ebanistería do colexio Calvo 
Sotelo.

37.-Adxudicación definitiva do contrato de subministración de 20 estacións de traballo 
para a Escola de Artes Gráficas do Colexio Calvo Sotelo.

38.-Adxudicación  definitiva  do  contrato  de  mantemento  do  sistema  de  xestión 
municipal “Ágora” da Deputación Provincial da Coruña.

39.-Adxudicación definitiva do contrato de subministración de pranchas térmicas con 
destino á Imprenta Provincial.

40.-Adxudicación  definitiva  da  contratación  dos  traballos  de  produción  e 
representación da obra –0,7% Molotov- gañadora do XIV Premio de Teatro Rafael 
Dieste.

41.-Adxudicación definitiva da contratación dos traballos de actualización do catastro 
sobre inmobles urbanos e construcións en solo rústico.

42.-Adxudicación  definitiva  dos  contratos  de  servizos  de  asistencia  técnica  á 
Deputación para a redacción de proxectos do ano 2009, duodécima relación: proxecto 
de mellora da seguridade viaria na estrada provincial DP 7506 de Sadadarriba a Pazos e 
Ramal a cuartel da Garda Civil (Sada).

43.-Aprobación do incremento dos contratos de reparación de danos urxentes do ano 
2010, zonas A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-2 e D-2.

44.-Aprobación do incremento dos contratos de reparación de danos urxentes do ano 
2010, zona D-1.

45.-Aprobación dos traballos de peche da parcela número 3 do Polígono de Sabón-
Arteixo.



46.-Aprobación  dos  traballos  de  substitución  de  tella  en  dúas  torres  do  Castelo  de 
Vimianzo.

47.-Aprobación do contrato menor de subministración dunha unidade UPS con destino 
á oficina de recadación de Arzúa.

FÓRA DA ORDE DO DÍA

48.-Adxudicación provisional do programa Noite de Cine (2010)

49.-Proposta para a ampliación do mantemento das instalacións eléctricas co fin de 
incluír a do Mosteiro de Caaveiro.

50.-Adxudicación provisional do modificado Mellora da seguridade viaria da EP 1002 
de  Boimorto  a  Muros  pola  Gándara  P.K.  0+000  ao  PK 0+860  Boimorto.  Plan  de 
travesías 2009 sétima fase.

51.-Adxudicación provisional da Mellora da seguridade viaria na DP de Bertamiráns á 
Ramallosa desde o PK 0+400 ao PK 0+500. Ampliación da Ponte da Condomiña en 
Ames. Plan de travesías 2009 oitava fase primeira relación.

52.-Adxudicación provisional do complementario nº. 1 do de Mellora da seguridade 
viaria na DP 1704 Cambre a Carral P.K. 5,920 ao PK 9,840. Plan de travesías 2009 
quinta fase, segunda relación.

53.-Adxudicación provisional de terminación do modificado nº. 1 da travesía na EP 
3004 de Cabanas a Martinete Pª 0,3 a P.Q 1,40. Plan de travesías 2009 novena fase.

54.-Adxudicación provisional da urbanización da estrada provincial DP 1901 Carballo- 
Sísamo (Fase  I)  PK 0+000 ao 0+730.  Plan de  travesías  2009 segunda fase,  cuarta 
relación.

55.-Adxudicación  provisional  de  instalación  dun  sistema  de  protección  contra 
incendios no Fogar Infantil Emilio Romay

56.-Adxudicación definitiva de servizos de redacción do proxecto de ensanche da ponte 
sobre o Río Te na DP 7203 de Taragoña ao Pazo no P.K. 1+190 (Rianxo). Redacción 
de proxectos do ano 2009, décima relación.

57.-Proposta para a realización dun contrato menor para redactar un anteproxecto de 
trazado de viabilidade da construción da variante alternativa ao trazado da DP 1603 de 
Ponte do Porto a Quintáns polo núcleo de Cereixo (Vimianzo).

58.-Proposta para a realización dun contrato menor para a redacción do proxecto da 
ponte no PK 1+800 DP 4202 Aldeagrande ao Coto. Lousame



59.-Proposta para a realización dun contrato menor de subministración dunha cadeira 
de brazos con destino ao presidente da Comisión de Benestar Social.

60.-Adxudicación  provisional  da  subministración  de  equipamento  con  destino  ao 
Albergue de Toques.

61.-Adxudicación provisional da subministración de prendas de uniformidade para o 
persoal subalterno e condutores da Deputación Provincial da Coruña.

62.-Adxudicación provisional da organización, coordinación e realización da Campaña 
de Vela 2010. 

63.-Adxudicación  provisional  da  subministración  material  eléctrico  con  destino  á 
Deputación Provincial da Coruña.

64.-Adxudicación definitiva de servizos de transporte dos visitantes ao Mosteiro de 
Caaveiro desde o Parque Natural “Fragas do Eume”.

65.-Aprobación  do  Prego  de  cláusulas  administrativas  e  técnicas  particulares  de 
servizos de mantemento do servidor Bull Escala PL250T.

ROGOS E PREGUNTAS
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