
Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que terá 
lugar o venres, 25 de maio de 2012, ás DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobar a acta da sesión anterior, nº 4/12, do 27 de abril.

2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia,  da nº 6.501 á nº 
7.600, de 2012.

Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento

3.-Aprobar  o  texto  do  convenio  de  colaboración  entre  a  Deputación  Provincial  da 
Coruña e a Universidade da Coruña, para o cofinanciamento do Máster en Estudos 
sobre a Unión Europea durante o ano académico 2011-2012.

4.-Aprobar os convenios-tipo de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e  concellos para o financiamento de obras, equipamentos, actividades e adquisición de 
inmobles.

5.- Aprobar os convenios-tipo de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e entidades para o financiamento de obras, equipamentos, actividades e adquisición de 
inmobles.

6.-Aprobar  os  pregos-tipo  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  haberán  de 
rexer para contratar mediante procedemento aberto con único criterio de valoración, 
aberto con multiplicidade de criterios de valoración e procedemento negociado.

7.-Formalización dun convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial 
da  Coruña  e  o  Concello  de  Ferrol  para  promover  os  gastos  correntes  do  Plan  de 
competitividade turística de Ferrol 2012.

8.-Formalización dun convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial 
da Coruña e a Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A. para promover os gastos 
correntes do Plan de competitividade turística 2011.

9.-Formalización dun convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial 
da Coruña e a Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A., para promover os gastos de 
investimento do Plan de competitividade turística 2011.



Comisión de Infraestruturas Viarias: Vías e Obras Provinciais

10-Ratificar  a  resolución da Presidencia  nº  7.739 do 3 de maio de  2012 relativa á 
modificación do texto do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da 
Coruña e a Axencia Galega de Infraestruturas (Xunta de Galicia) para levar a cabo o 
acondicionamento da conexión das estradas AC-552, AC-551 e DP-0509 aprobado polo 
Pleno na sesión do 24 de febreiro de 2012.

11.-Aprobar  o  Plan  de  vías  provinciais  2012:  primeira  fase,  integrado  pola  obra: 
rectificación  do  camiño  ao  depósito  de  auga  do  Polígono  de  Sabón  por 
desprendementos.

Comisión de Promoción Económica, Emprego, Medio Ambiente e Turismo

12.-Aprobar a 3ª  fase da anualidade 2010-2011 do Programa de modernización dos 
mercados locais.

Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas

13.-Aceptar a ampliación das delegacións de competencias tributarias do Concello de 
Curtis.

14.-Aceptar a ampliación das delegacións de competencias tributarias do Concello de 
Monfero  en  materia  de  xestión,  inspección  e  recadación  da  taxa  pola  utilización 
privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo ou voo das vías 
públicas.

15.-Informe sobre o estado de tramitación das facturas recibidas correspondentes ao 
primeiro  trimestre  de  2012,  en  aplicación  do  establecido  na  Lei  15/2010,  de 
modificación  da  Lei  3/2004,  pola  que  se  establecen  medidas  de  loita  contra  a 
morosidade nas operacións comerciais (BOE nº 163, de 6 xullo de 2010).

16.-Informe complementario aos informes trimestrais emitidos en 2011, con motivo da 
entrada  en  vigor  da  Lei  15/2010,  de  medidas  contra  a  morosidade  nas  operacións 
comerciais.

17.-Informe  correspondente  ao  primeiro  trimestre  do  2012  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.

18.-Aprobar o expediente de modificación de créditos nº 3/2012.

19.-Acordo en materia de xestión presupostaria.



20.-Reintegro das liquidacións definitivas da Participación de Tributos do Estado dos 
anos 2008 e 2009

Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos

21.-Aprobar  a  4ª  fase  da  anualidade  2012  do  proxecto  Mandeo  cofinanciado  con 
Fondos Feder.

22.-Aprobar a modificación do proxecto da obra “Pavimentación Tras do Río, Lameira, 
Campanario e Ou.” do Concello de Fene, incluída no Plan provincial de cooperación ás 
obras e servizos de competencia municipal  e da rede viaria local (POS-RVL) 2008. 
Código: 08.2100.0128.0.

23.-Aprobar o proxecto reformado da obra “Saneamento nas Travesas” do Concello de 
Monfero,  incluída  no  Plan  de  cooperación  cos  concellos  (PCC)  2008.  Código: 
08.3300.0032.0.

24.-Aprobar  o  proxecto  reformado  da  obra  “Abastecemento  en  Marcelle,  Maio 
Pequeno,  Logrosa”  do  Concello  de  Negreira,  incluída  no  Plan  de  cooperación  cos 
concellos (PCC) 2008/2011, anualidade 2011. Código: 11.3300.0219.0.

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

25.-Sinatura do convenio entre o IMSERSO e a FEMP para o desenvolvemento do 
Programa de Teleasistencia Provincial durante o ano 2012 e aprobación das bases do 
programa.

ACTUACION DE CONTROL
MOCIÓNS
Moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a situación de Emesa Trefilería, S.A.
ROGOS E PREGUNTAS


