
Orde do día dos asuntos que se van tratar  na sesión ordinaria de Xunta de 
Goberno que terá lugar o xoves, día 28 de outubro de 2010, ás DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobar a acta da sesión anterior, nº 20/10, do 14 de outubro.

Asesoría Xurídica

2.-Toma de coñecemento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1, 
do 06/10/2010, recaída no recurso  PA 223/10, interposto por Helvetia Previsión, SA e 
Maderas Covelo, sobre responsabilidade patrimonial.

3.-Toma de coñecemento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1, 
do 06/10/2010, recaída no recurso  PA 202/10, interposto por Axa Aurora Ibérica, SA e 
don José Mecías Beis, sobre responsabilidade patrimonial.

4.-Toma de coñecemento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2, 
do  30/09/2010,  recaída  no  recurso  PA 389/09,  interposto  por  dona  Diana  Marcote 
Suárez, sobre responsabilidade patrimonial.

5.-Toma de coñecemento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4, 
do 30/09/2010, recaída no recurso PA 425/09, interposto por Axa Aurora Ibérica, SA, 
de Seguros y Reaseguros, sobre responsabilidade patrimonial.

6.-Toma de coñecemento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4, 
do 30/09/2010, recaída no recurso PA 398/09, interposto por don Guillermo Rodríguez 
Suárez, sobre responsabilidade patrimonial.

7.-Toma de coñecemento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4, 
do  30/09/2010,  recaída  no  recurso  PA  88/10,  interposto  por  dona  Vanesa  López 
Chouciño, sobre responsabilidade patrimonial.

8.-Toma de coñecemento do auto do Xulgado do Contencioso Administrativo número 
un dos da Coruña, do 30/09/2010 recaído no recurso nº PA 154/2010, interposto por 
don Salvador Maceiras Barreiro, sobre responsabilidade patrimonial.

9.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 21/10/2010, pola que se 
dispón  a  comparecencia  desta  Deputación  provincial,  como  parte  interesada,  no 
procedemento concursal  nº  193/2010,  que se  tramita  á  entidade Construmapor,  SL, 
perante o Xulgado do Mercantil nº 2 dos da Coruña.

10.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 21/10/2010, pola que se 
dispón  a  comparecencia  desta  Deputación  provincial,  como  parte  interesada,  no 



procedemento  concursal  nº  301/2010,  que  se  tramita  a  Ariana  Nieves  Fernández 
Palomo, perante o Xulgado do Mercantil nº 1 dos da Coruña.

11.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 21/10/2010, pola que se 
dispón  a  comparecencia  desta  Deputación  provincial,  como  parte  interesada,  no 
procedemento concursal nº 485/2010, que se tramita á entidade Proexba, Coruña, SL, 
perante o Xulgado do Mercantil nº 1 dos da Coruña.

12.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 21/10/2010, pola que se 
dispón  a  comparecencia  desta  Deputación  provincial,  como  parte  interesada,  no 
procedemento concursal nº 485/2010, que se tramita á entidade Protelba Siglo XXI, SL, 
perante o Xulgado do Mercantil nº 1 dos da Coruña.

13.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia, do 21/10/2010, pola que se 
dispón  a  comparecencia  desta  Deputación  provincial,  como  parte  interesada,  no 
procedemento concursal nº 424/2010, que se tramita á entidade Bomob del Atlántico, 
SL, perante o Xulgado do Mercantil nº 1 dos da Coruña.

Asistencia Técnica a Municipios

14.-Informe sobre a “Addenda ao proxecto de construción de ampliación da capacidade 
da  autoestrada  AP-9  tramo:  Santiago  Norte  –  Santiago  Sur.  Estudo  do  enlace 
direccional Sur AP-9 P.K. 55”.

15.-Informe sobre o estudo de impacto ambiental da actuación para a recuperación da 
servidume de tránsito peonil no litoral de Carnota, T.M. de Carnota, tramo: camiño de 
Areeiro de Sofán a Maceiras (A Coruña).

Patrimonio e Contratación

16.-Modificación do acordo nº 8 da Xunta de Goberno con data do 26 de agosto de 
2010,  relativo  á  aprobación  do  Prego  de  cláusulas  administrativas  e  técnicas 
particulares  para  a  contratación  dos  traballos  de  acondicionamento  de  zonas 
axardinadas na parcela do Polígono de Sabón-Arteixo.

17.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se completa o acordo 
da Xunta de Goberno do 10 de xuño de 2010 relativo á adxudicación definitiva das 
obras de servizos de redacción do proxecto de mellora da seguridade viaria na estrada 
provincial EP 7506 de Sada de Arriba a Pazos e Ramal a cuartel da Garda Civil.

18.-Toma  de  coñecemento  da  resolución  da  Presidencia  pola  que  se  avoca  a 
competencia para adxudicar definitivamente as obras comprendidas na terceira fase da 
anualidade  2010  do  proxecto  Mandeo:  rutas  sendeirismo  Lote  2  (Irixoa,  Coirós  e 
Paderne).



19.-Toma  de  coñecemento  da  resolución  da  Presidencia  pola  que  se  avoca  a 
competencia para contratar as obras incluídas no proxecto actualizado travesía do Vilar 
na EP 1301 da Gándara á Amañecida P.K. 5+800 ao P.K. 6+470 e na EP 1302 Negreira 
a Urdilde P.K. 5+470 ao P.K. 5+600 (Brión).

20.-Toma  de  coñecemento  da  resolución  da  Presidencia  pola  que  se  avoca  a 
competencia para adxudicar definitivamente o contrato de servizos necesarios para a 
información  ao  público  nos  procesos  de  valoración  colectiva  de  carácter  xeral  do 
catastro urbano para os concellos de Carnota, Toques e Vedra.

21.-Aprobación do Prego de cláusulas administrativas e  técnicas particulares para a 
contratación  do  mantemento  e  tratamento  técnico  dos  bens  depositados  na  nave 
almacén da Deputación no Polígono Industrial de Sabón-Arteixo.

22.-Adxudicación provisional das obras comprendidas no Plan de vías provinciais 2010 
terceira  fase:  acondicionamento  do  camiño  de  Gabenlle  á  DP  2404  para  desvío 
provisional do tráfico para realizar as obras do proxecto actualizado para o ensanche da 
ponte sobre o río Allóns no PK 1+150 da DP 2404 (A Laracha).

23.-Adxudicación  definitiva  das  obras  comprendidas  no  Plan  de  travesías  2009 
undécima fase (segunda relación):  construción de senda peonil  na estrada DP 3204 
Curtis a Lavacolla Pk 1+180 a 1+188 (Vilasantar-Curtis).

24.-Adxudicación definitiva das obras comprendidas no Plan de travesías 2009 segunda 
fase: seguridade viaria, renovación de beirarrúas e iluminación na DP 3201 ao seu paso 
polo núcleo de Curtis (R/Emilio Martínez Sánchez) (Curtis).

25.-Adxudicación definitiva das obras comprendidas no Plan de sendas peonís 2010, 
primeira fase: senda peonil na DP 1004 de Lanzá a Boimorto (PK 0+000 ao 0+860) 
(Boimorto).

26.-Adxudicación definitiva das obras comprendidas no Plan de travesías 2005, terceira 
fase, terceira relación: modificado nº 1 travesía na EP 7804 de Val do Dubra a Santiago 
PQ 21,20 ao PQ 21,71 (Santiago).

27.-Adxudicación  definitiva  das  obras  comprendidas  no  Plan  de  travesías  2010, 
segunda fase, primeira relación: senda peonil na estrada DP 2601 (Cesuras).

28.-Adxudicación definitiva das obras comprendidas no proxecto de instalación dun 
sistema perimetral de vixilancia e control de accesos no edificio Calvo Sotelo.

29.-Adxudicación definitiva do contrato de encadernación do libro “Manuel Quintana 
Martelo”.

30.-Adxudicación definitiva do contrato de servizos de encadernación da axenda da 
Deputación 2011.



31.-Adxudicación definitiva do contrato de subministración e instalación de comportas 
na presa de Rosadoiro no Polígono Industrial de Sabón-Arteixo.

32.-Aprobar  o  contrato  menor  de  subministración  dunha  unidade  UPS  (SAI)  para 
substituír o avariado no pazo provincial.

33.-Aprobar o contrato menor para realizar os traballos de acondicionamento dunha 
canle existente na parcela de usos múltiples do pazo de Mariñán.

34.-Aprobar a prórroga do contrato de servizos de mantemento de hardware de posto de 
traballo e instalacións de redes e cables da Deputación Provincial da Coruña.

35.-Aprobar a realización dun contrato menor consistente nos servizos de mantemento 
do sistema de xestión de poboación no Concello de Fene e Miño.

36.-Desestimación  do  recurso  formulado  contra  a  adxudicación  provisional  e 
adxudicación  definitiva  da  contratación  dos  servizos  de  actualización,  análise  e 
mantemento da EIEL da provincia da Coruña.

ROGOS E PREGUNTAS
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