
Orde do día  dos asuntos que se van tratar na sesión PLENARIA ORDINARIA 
que se celebrará o venres, día 28 de maio de 2010, ás DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 4/10, do 30 de abril.

2.-Toma de coñecemento das Resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 6.901 á nº 
10.000, de 2010.

3.-Dar conta da Resolución da Presidencia nº 9.867 do 13 de maio de 2010 relativa ao 
aboamento de gastos de locomoción dos deputados provinciais.

4.-Proposición  da  Presidencia  de  apoio  ao  proxecto  “Campus  de  tecnoloxías  e 
sustentabilidade”.

Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos

5.-Aprobación da 2ª fase da anualidade 2010 do Plan de cooperación cos concellos 
(PCC) 2008/2011.

6.-Aprobación do proxecto reformado da obra “Beirarrúas zona axardinada Baldomir” 
do Concello de Bergondo incluída no Plan de cooperación provincial (PCP) adicional 
1/2007. Código: 07.3101.0413.0.

7.-Aprobación  do  proxecto  reformado  da  obra  “Acondicionamento  de  praza  do 
Concello” do Concello de Bergondo, incluída no Plan de obras e servizos (POS) 2009. 
Código 09.2100.0027.0.

Comisión de Infraestruturas Viarias: Vías e Obras Provinciais

8.-Aprobar provisionalmente o Plan de travesías 2009, 11ª fase, 2ª relación, integrado 
polo  proxecto  que  a  seguir  se  relaciona,  cun  orzamento  total  de  90.625,10  euros: 
Construción  de  senda  peonil  na  DP  3204  Curtis  á  Lavacolla  p.q.  1+180  ao  1+88 
(Curtis-Vilasantar) (0911300024.0).

9.-Aprobar provisionalmente o Plan de travesías 2009, 2ª fase, 5ª relación, integrado 
polo proxecto: seguridade viaria renovación de beirarrúas e iluminado na DP 3201 ao 
seu paso polo núcleo de Curtis (R/Emilio Martínez Sánchez) (Curtis) (0911300011.0).

10.-Aprobar  o  Plan  de  vías  provinciais  2010,  3ª  fase,  integrado polo  proxecto  cun 
orzamento total de 57686,05 euros: acondicionamento do camiño de Gambelle á DP 
2404  para  desvío  provisional  do  tráfico  para  realización  das  obras  do  proxecto 



actualizado para o ensanche da ponte sobre o río Allóns no p.q. 1+150 da DP 2404 A 
Laracha á Silva por Golmar (A Laracha) (1011100003.0).
Aprobar o texto do convenio co Concello da Laracha para o financiamento das obras de 
acondicionamento  do  camiño  de  Gambelle  á  DP  2404  para  desvío  provisional  de 
tráfico para realización das obras do proxecto actualizado para o ensanche da ponte 
sobre  o  río  Allóns  no  p.q.  1+150 da  DP 2404 A Laracha  á  Silva  por  Golmar  (A 
Laracha).

11.-Aprobar inicialmente o Plan de travesías 2010, 3ª fase, integrado polo proxecto cun 
orzamento de 22107,95 euros: complementario nº 1 da travesía de Calvario a Pao do 
Lobo na DP 2403 no p.q. 2+890 ao p.q. 3+940.

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

12.-Proposta  de  aprobación  do  convenio  regulador  da  subvención  á  entidade 
ASPRONAGA para reforma das instalacións creando un Centro de Día para persoas 
con discapacidade en Lamastelle, Oleiros.

Comisión de Plans Especiais, Medio Ambiente, Contratación e Equipamento

13.-Aprobar a 5ª fase da anualidade 2010 do proxecto MANDEO.

14.-Aprobar os modelos de convenios tipo para entidades sen fins de lucro para o ano 
2010 (obras, actividades, subministracións e inmobles).

15.-Aprobar  os  modelos  de  convenios  tipo  para concellos  para  o  ano 2010 (obras, 
actividades, subministracións e inmobles).

16.-Aprobar definitivamente o expediente de cesión de uso ao Concello de Ferrol do 
inmoble: A.VV. San Xoán de Filgueira.

17.-Aprobar o convenio coa ONGD “Solidariedade Galega” para o cofinanciamento da 
1ª fase da construción dun centro multiusos para o Instituto de Liderado das Segovias, 
en Nova Segovia-Nicaragua”.

18.-Aprobar o convenio coa “Fundación Galicia Innova” para o cofinanciamento do 
proxecto “Fortalecemento de institucións públicas e organizacións privadas de atención 
ás  persoas  con  discapacidade  nos  ámbitos  rural  e  urbano  e  apoio  ao  proceso  de 
descentralización de competencias, en Perú”.

19.-Aprobar  o  convenio  coa  “Confederación  Galega  de  Persoas  con  Discapacidade 
(Cogami)”, para o cofinanciamento do proxecto “Promoción das TIC para a inclusión 
educativa de nenas/os e adolescentes en San Juan de Lurigancho, Lima-Perú”.



20.-Aprobar  o  convenio  coa  “Federación  de  Sociedades  Galegas  da  República 
Arxentina”, para o cofinanciamento do “Acondicionamento dunha nova sala do Museo 
da Emigración Galega na Arxentina (MEGA), que levará o nome “Sala Antonio Soto”, 
que acollerá e porá en valor a achega da forza sindical dos galegos ao movemento 
obreiro arxentino.

Comisión de Promoción Económica, Emprego e Turismo

21.-Aprobación  da  modificación  do  proxecto  e  concesión  de  novo  prazo  de 
xustificación da obra “Instalación de iluminación pública para iluminación da Capela 
de Breamo e o Castelo de Andrade” do Plan de mellora da calidade turística da zona do 
Eume.

22.-Aprobación da modificación do cadro de actuacións da cuarta anualidade do Plan 
de dinamización do produto turístico Ferrol-Ortegal.

Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas

23.-Modificación  da  Ordenanza  fiscal  núm.  5  “Taxa  por  prestación  de  servizos 
tributarios”.

24.-Modificación das Bases pola prestación dos servizos tributarios aos concellos da 
provincia.

25.-Aceptación da delegación de competencias en materia de instrución de expedientes 
sancionadores por infraccións de normas de tráfico do Concello da Laracha.

26.-Aceptación da delegación de competencias en materia de instrución de expedientes 
sancionadores por infraccións de normas de tráfico do Concello de Ponteceso.

27.-Expediente de modificación de créditos de aprobación polo Pleno núm. 2/2010 e 
modificación  da  base  núm.  49ª  das  de  execución  do  orzamento  da  Deputación 
provincial exercicio 2010.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
ROGOS E PREGUNTAS
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