
Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión PLENARIA ORDINARIA 
que terá lugar o venres, 27 de xaneiro de 2012, ás DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobar a acta da sesión anterior, nº 14/11, do 16 de decembro.

2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 21.101 á nº 
24.746, de 2011.

Comisión de Cultura, Educación, Deporte e Mocidade

3.-Convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o Auditorio de Galicia 
correspondente  á  subvención  nominativa  destinada  a  financiar  o  Programa  de 
actividades durante o ano 2011.

4.-Modificación  do  convenio  de  colaboración  entre  a  Deputación  da  Coruña  e  a 
Universidade  Internacional  Menéndez  Pelayo  para  financiar  os  cursos  de  verán  de 
2011.

Comisión de Persoal e Réxime Interior

5.-Iniciación  do  expediente  para  concederlles,  a  título  póstumo,  aos  deputados 
constituíntes da Constitución de 1812 a distinción de deputado honorario.

Comisión de Infraestruturas viarias: vías e obras provinciais

6.-Aprobación do Plan de conservación de vías provinciais 2012, 1ª fase, que integra os 
grupos seguintes: grupos 1A, 1B, grupos do 2 ao 28 e Grupos 35 e 36.

7.-Ratificación da solicitude á Xunta de Galicia da declaración da urxente ocupación 
dos bens e dereitos incluídos no expediente expropiatorio para a execución das obras de 
construción da glorieta no cruce do Vilar na DP 7305 Ribeira (1111100005.0).

Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos

8.-Aprobación do proxecto reformado da obra “Acondicionamento de rúas en Reboredo 
(Parroquia  de  Esteiro)”,  do  Concello  de  Muros,  incluída  no  Plan  provincial  de 
cooperación ás  obras e  servizos de competencia municipal  (POS) 2010, co código: 
10.2100.0135.0.



Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas

9.-Informe sobre o obxectivo de estabilidade orzamentaria na unidade institucional da 
Deputación Provincial da Coruña: Orzamentos 2012.

10.-Informe  correspondente  ao  cuarto  trimestre  de  2011  do  cumprimento  pola 
Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña (FAEPAC) do artigo catro da Lei 
15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, de loita 
contra a morosidade das operacións comerciais.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS: Moción do Bloque Nacionalista Galego sobre o Teatro Colón
ROGOS E PREGUNTAS


