
 Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que 
terá lugar o venres, 29 de marzo de 2019, ás DOCE HORAS. 
 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Toma de posesión do deputado do Partido Socialista, don Francisco Javier 
Boquete Cambón. 
 
2.-Aprobación da acta da sesión anterior, ordinaria, número 2/2019 do 1 de marzo. 
 
3.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia dende o día 26 de 
febreiro de 2019 ata o  25 de marzo de 2019. 
 
4.-Proposición da Presidencia sobre ratificación da Resolución  da Presidencia sobre 
recurso contencioso-administrativo contra acordo plenario. 
 
Comisión de Cultura e Normalización Lingüística 
 
5.- Concesión da subvención nominativa ao Concello de Santiago de Compostela 
para financiar o sostemento do Centro Sociocultural e Xuvenil do Ensanche durante o 
ano 2018 e aprobación do correspondente convenio de colaboración. 
 
Comisión de Deportes e Mocidade 
 
6.- Modificación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e o Bergantiños FC, polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o 
cofinanciamento dos gastos da participación de 11 equipos en competición federada 
durante o ano 2017. 
 
Comisión de Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero 
 
7.-Concesión de subvención nominativa ao Consorcio As Mariñas para cofinanciar o 
mantemento do Servizo de Asesoría Xurídica Social especializada no ano 2019 e 
aprobación do correspondente convenio de colaboración. 
 
8.-Concesión de subvención nominativa á Asociación Comité Ciudadano Anti-Sida 
CASCO para cofinanciar o Mantemento da rede de pisos de acollida durante o ano 
2019 e aprobación do correspondente convenio de colaboración. 
 
Comisión de Promoción Económica e Emprego 
 
9.-Aprobación do Convenio Interadministrativo de Cooperación entre a Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de Ames para financiar o proxecto “Adquisición dun 
ben inmoble para o seu uso como espazo de traballo colaborativo COWORKING)” no 
marco do Plan de emprego local da Deputación da Coruña (PEL) 2016-2019 
 
10.-Aprobación da posta en marcha do proxecto "PEL emprego sostible no ámbito 
rural”. 



 
Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais e Medio Ambiente 
 
11.- Aprobación do Plan de conservación de vías provinciais 2019, segunda fase: 
rehabilitación do firme DP 2405, P.K. 6+000, 6+600 (Ordes) 
 
12.- Aprobación técnica dos proxectos incluídos no Plan de investimento en vías 
provinciais 2019, segunda fase. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
 
13.-Aprobación definitiva do expediente de alteración da cualificación xurídica e 
aprobación definitiva da cesión de uso dunha parte do inmoble Fogar Infantil Emilio 
Romay a favor da FUNDACIÓN ESCOLA UNIVERSITARIA DE RELACIÓNS 
LABORAIS, para destinalo aos fins educativos propios da referida entidade. 
 
14.-Aprobación dun convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da 
Coruña e Concello de ZAS polo que se instrumenta unha subvención nominativa para 
o cofinanciamento do proxecto de renovación de beirarrúas en Baio-c-552 á Coruña - 
Fisterra T.M de Zas. 
 
15.-Aprobación dun convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da 
Coruña e o Concello de CARRAL polo que se instrumenta unha subvención 
nominativa para o cofinanciamento das obras de mellora da seguridade viaria. 
 
16.-Aprobación dun convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da 
Coruña e o Concello de CARBALLO polo que se instrumenta unha subvención 
nominativa para o cofinanciamento das obras de mellora da seguridade viaria nos 
pasos de peóns no casco urbano de Carballo.  
 
17.-Aprobación dun convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da 
Coruña e o Concello de CEDEIRA polo que se instrumenta unha subvención 
nominativa para o cofinanciamento da subministración para a remodelación da área 
expositiva do castelo da Concepción.     
   
18.-Aprobación dun convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da 
Coruña e o Concello de BOIMORTO polo que se instrumenta unha subvención 
nominativa para o cofinanciamento das obras  de reforma da estrada  municipal no 
lugar do Piñeiro e Horros.        
 
19.-Aprobación da rectificación do inventario da Deputación Provincial da Coruña 
correspondente ao ano 2018. 
 
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios, 
Turismo e Patrimonio Histórico-Artístico 
 
20.- Aprobación do segundo proxecto modificado da obra “Acondicionamento de 
parcela no lugar do Forte para parque móbil” do Concello de Boqueixón incluída no 
Plan de acción social (PAS) 2015 4ª e derradeira fase (código 2015.3110.0418.0) 
 



21.- Aprobación do proxecto modificado da obra “Melloras en edificios municipais en 
Lestedo e outros” do Concello de Boqueixón incluída no Plan de acción social (PAS) 
adicional 1/2015  co código 2015.3111.0509.0 
 
22.-Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado “Reafirmado vial 
San Juan Fondal e camiño en Bollo” do Concello de Miño, incluído na segunda e 
derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal  (Plan único de concellos) POS+Adicional 1/2017 co código 
2017.2001.0751.0 
 
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior 
 
23.-Aprobación da información sobre o período medio de pago a provedores á que se 
refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, correspondente ao mes de xaneiro de 
2019 e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación, polo 
Consorcio provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña e pola Fundación 
Axencia Enerxética Provincial da Coruña entre o 1 e o 31 de xaneiro de 2019. 
 
24.-Aprobación da información sobre o período medio de pago a provedores á que se 
refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, correspondente ao mes de febreiro de 
2019 e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación, polo 
Consorcio provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña e pola Fundación 
Axencia Enerxética Provincial da Coruña entre o 1 e o 28 de febreiro de 2019. 
 
25.-Dar conta da liquidación consolidada do orzamento do exercicio 2018 da 
Deputación Provincial da Coruña e a do Consorcio Provincial Contraincendios e 
Salvamento da Coruña. 
 
26.-Dar conta do plan orzamentario a medio prazo 2020-2022. 
 
27.-Dar conta do protocolo de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de 
prevención de riscos da corrupción na administración local de Galicia. 
 
28.-Aprobación e formalización dun convenio de cooperación entre a Secretaría de 
Estado de Facenda (Dirección Xeral do Catastro) e a Deputación Provincial da 
Coruña de colaboración en materia de Xestión Catastral. 
 
29.-Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza núm. 14, reguladora do prezo 
público pola utilización do pazo de Mariñán. 
 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
ROGOS E PREGUNTAS 


