
Orde  do  día dos  asuntos  que  se  van  tratar   na  sesión  ordinaria  da  Xunta  de 
Goberno  que  terá  lugar  o  luns,  23  de  abril  de  2012,  ás  ONCE HORAS  E TRINTA 
MINUTOS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobar a acta da sesión anterior, nº 7/12, do 4 de abril.

Asesoría Xurídica

2.- Toma de coñecemento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo número 
catro dos da Coruña, do 13/03/2012, recaída no PA 334/2011, interposto por don José 
Alfonso Machín Fernández, sobre responsabilidade patrimonial.

3.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia, do 21/03/2012, pola que se dispón 
a comparecencia desta Deputación provincial no recurso PA 50/2012, interposto por don 
Jesús Guillín Pombo, sobre responsabilidade patrimonial.

4.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia, do 28/03/2012, pola que se dispón 
a comparecencia desta Deputación provincial no PA 48/2012, interposto por Allianz Cía de 
Seguros y Reaseguros, SA, sobre responsabilidade patrimonial.

5.- Toma de coñecemento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo número 
uno dos de Ferrol, do 03/02/2012, recaída no PA 177/2011, interposto por don Vicente 
Bouzamayor Fraga, sobre tributos.

6.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia, do 21/03/2012, pola que se dispón 
a  comparecencia  desta  Deputación  provincial  no  recurso  PA  36/2012,  interposto  por 
Forjados Rivera, SA, sobre tributos.

7.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia, do 21/03/2012, pola que se dispón 
a  comparecencia  desta  Deputación  provincial  no  recurso  PA  49/2012,  interposto  por 
Cerámica Coruñesa, SA, sobre tributos.

8.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia, do 02/04/2012, pola que se dispón 
a comparecencia no PA 79/2012, interposto por Mahía Inmobiliaria, SL, sobre tributos.

9.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia, do 28/03/2012, pola que se dispón 
a  comparecencia  desta  Deputación  provincial  no PO 80/2012,  interposto  por  Proyecon 
Galicia, SA, sobre a inhabilitación para contratar e indemnización.



10.-  Toma  de  coñecemento  da  resolución  da  Presidencia,  do  28/03/2012,  pola  que  se 
dispón  a  comparecencia  desta  Deputación  provincial  nas  dilixencias  previas  nº 
0000201/2012, seguidas ante o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número dous 
dos de Betanzos, sobre o furto dunha marquesiña de autobús.

11.-  Toma  de  coñecemento  da  sentenza  do  Xulgado  do  Contencioso  Administrativo 
número catro dos da Coruña, do 15/03/2012, recaída no PA 293/2011, interposto por dona 
Rosaura Fernández Pérez, sobre a modificación de xornada de traballo.

12.-  Toma  de  coñecemento  da  resolución  da  Presidencia  pola  que  se  dispón  a 
comparecencia desta Deputación provincial no procedemento concursal 656/2011, que se 
tramita á entidade Trazos Taller de Proyectos Obras y Rehabilitación.

13.-  Toma  de  coñecemento  da  resolución  da  Presidencia,  pola  que  se  dispón  a 
comparecencia desta Deputación provincial no procedemento concursal 448/2011, que se 
tramita á entidade Gallega de Carnes, SA.

14.-  Toma  de  coñecemento  da  resolución  da  Presidencia,  pola  que  se  dispón  a 
comparecencia desta Deputación  provincial no procedemento concursal 523/2011, que se 
tramita á entidade Maderas Mendaña, SA.

15.-  Toma  de  coñecemento  da  resolución  da  Presidencia,  pola  que  se  dispón  a 
comparecencia desta Deputación provincial no procedemento concursal 50/2012, que se 
tramita á entidade XXL Producción e Loxística, SL.

16.-  Toma  de  coñecemento  da  Resolución  da  Presidencia,  pola  que  se  dispón  a 
comparecencia  no  procedemento  concursal  nº  95/2012,  que  se  tramita  á  entidade 
Investimentos e Promocións do Noroeste 2005, SL.

17.-  Toma  de  coñecemento  da  resolución  da  Presidencia,  pola  que  se  dispón  a 
comparecencia  no  procedemento  concursal  nº  7/2012,  que  se  tramita  á  entidade  San 
Martín, SA.

18.-  Toma  de  coñecemento  da  resolución  da  Presidencia,  pola  que  se  dispón  a 
comparecencia  no  procedemento  concursal  nº  677/2012,  que  se  tramita  á  entidade 
Explotaciones y Canteras del Moucho, SA.

19.-  Toma  de  coñecemento  da  resolución  da  Presidencia,  pola  que  se  dispón  a 
comparecencia  no procedemento concursal nº 581/2011, que se tramita á entidade Ferorsa 
Proyectos y Obras, SL.



20.-  Toma  de  coñecemento  da  resolución  da  Presidencia,  pola  que  se  dispón  a 
comparecencia  no  procedemento  concursal  nº  561/2011,  que  se  tramita  á  entidade 
Promociones Manteiga y Naya, SL.

Asistencia Técnica aos Concellos

21.-Aprobar o informe relativo ao proxecto de trazado da obra “Enlace no P.Q. 70 da AP-9 
coa  cidade  de  Santiago  de  Compostela,  e  da  Cidade  da  Cultura  de  Galicia”,  clave 
AC10/071.00

22.-Aprobar  o informe relativo ao “Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais na 
Comunidade Autónoma de Galicia”.

23.-Aprobar  o  informe  sobre  a  avaliación  de  impacto  ambiental  do  proxecto 
“Acondicionamento  e  consolidación  arqueolóxica  para  a  posta  en  valor  do  Castro  de 
Baroña”, no Concello de Porto do Son.

24.-Aprobar o informe relativo á avaliación de impacto ambiental do proxecto “Supresión 
dos pasos a nivel dos PP.QQ. 8/200 e 8/665 da liña Betanzos-Ferrol. TM. de Paderne (A 
Coruña)”.

Persoal

25.-Proposta  de  autorización  e  aboamento  de  cantidade  en  concepto  de  produtividade 
adicional base 44 a D. Antonio Boquete Fuentes, Servizo de Recadación, Negociado de 
Recursos.

26.-Selección  e  nomeamento  da  dirección  dos  centros  docentes  desta  Deputación,  que 
imparten os ensinos regulados na Lei orgánica 2/2006 de educación.

ROGOS E PREGUNTAS


