Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que terá
lugar o venres, 27 de abril de 2012, ás DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobar a acta da sesión anterior, nº 3/12, do 10 de abril.
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 4.701 á nº
6.500, de 2012.
Comisión de Infraestruturas Viarias: Vías e Obras Provinciais
3.-Ratificar a solicitude á Xunta de Galicia de declaración de “Urxente ocupación” dos
bens e dereitos afectados pola expropiación á que dea lugar a realización das obras
contidas no proxecto travesía e seguridade viaria na EP 4803 Miño a Pontedeume PK
3+800 ao 7+100 e do 10+250 ao 10+750 (do PK 3+800 ao 7+100) (Pontedeume)
incluído no Plan de travesías 2006. Código da obra: 06.1130.0001.0.
Comisión de Promoción Económica, Emprego, Medio Ambiente e Turismo
4.-Aprobar a ampliación dos prazos do Programa de modernización dos mercados
locais 2010-2012.
Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos
5.-Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal 2012.
6.-Aprobar a anualidade 2012 do Plan de cooperación cos concellos (PCC).
7.-Aprobar a 3ª fase da anualidade 2012 do proxecto Mandeo cofinanciado con fondos
Feder.
8.-Aprobar a modificación do proxecto da obra “Centro social Folgoso” do Concello de
Abegondo, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal e da rede viaria local (POS-RVL) 2008. Código:
08.2100.0001.0.
9.-Aprobar o proxecto reformado da obra “Obras de reparación do edificio municipal
situado na rúa do Río 29” do Concello de Oleiros, incluída no Plan de reinvestimento
de remanentes do Plan provincial de axuda contra a crise destinado ao financiamento
dos gastos de reposición asociados ao mantemento dos servizos públicos esenciais dos
concellos (PAC-2), anualidade 2011. Código 2011.3270.0157.0.

10.-Aprobación provisional do convenio marco no que se establecen as bases de
colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e os Concellos de .………, para
regular a comunidade intermunicipal…. de servizos públicos asociados.
11.-Informe sobre a disolución da mancomunidade de municipios da área da Coruña.
Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas
12.-Aprobar o expediente de modificación de créditos nº 2/2012.
13.-Aprobar o expediente de modificación das previsións de ingresos nº 2/2012.
14.-Conta integrada da xestión recadatoria relativa aos recursos doutros entes públicos
correspondentes ao exercicio 2011.
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento
15.-Aprobar a formalización e o texto do convenio de colaboración entre a Deputación
Provincial da Coruña e o Concello de Pontedeume para financiar as obras incluídas no
proxecto básico e de execución de acondicionamento interior do edificio para
implantación de mercado provisional.
16.-Adxudicar mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios a xestión
do Teatro Colón na modalidade de concesión.
Comisión de Persoal e Réxime Interior
17.-Proposta da Presidencia sobre a renuncia ao cargo de deputado provincial.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS:
Moción para o mantemento do servizo de axuda no fogar
ROGOS E PREGUNTAS

