
 

Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 25 de outubro de 2019, ás
12:00 horas. 

ASUNTOS 

Información e actas 

1. Toma de posesión do deputado do Partido Popular, don Manuel Taboada Vigo 

2. Aprobación da acta da sesión anterior, número 10/19, do 27 de setembro 

3. Dación de conta das Resolucións da Presidencia desde o 21 de setembro de 2019 ata o 18 de
outubro de 2019 

Comisión de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística 

4. Aprobación da concesión de subvención nominativa á Asociación Academia Galega do Audiovisual
para financiar os XVII Premios Mestre Mateo e o III Premio María Luz Morales de ensaio sobre o
audiovisual 

5.  Aprobación da toma de coñecemento de "Compartimos Plan": Diagnose e Plan de Acción das
políticas de Igualdade de Xénero na provincia da Coruña. 

Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios 

6. Aprobación do convenio entre a Deputación da Coruña e a Fundación Exponav para financiar
"Gastos de Funcionamento da Fundación e do Museo da Construcción Naval" 

7. Aprobación da concesión de subvención nominativa á Organización Galega de Comunidades de
Montes Veciñais en Man Común (ORGACCMM) para financiar o proxecto "VI Congreso Galego de
Comunidades de Montes" 

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais 

8. Aprobación do proxecto modificado nº 1 da obra DP 8202 ampliación de plataforma e mellora de
trazado na D.P. 8202 Galanas a Cacheiras pq 3+500 ao 4+240 (Teo), do Plan de Inversións de Vias
Provinciais 2017, cuarta fase 

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento 

9. Aprobación da avocación parcial da contratación de obras e subministro comprendidos nos plans
provinciais a solicitude do concello de Pontedeume. 

10. Aprobación dun convenio de cooperación entre a Deputación provincial da Coruña e o concello de
Culleredo para a execución da Rede de saneamento na DP-0510. 
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11.  Aprobación  do  texto  e  formalización  dunha  addenda  ao  convenio  de  colaboración  entre  a
Deputación  Provincial  da  Coruña  e  a  Universidade  da  Coruña  para  financiar  a  creación  dunha
"Cátedra de Dereito Local"" 

Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio Histórico e Cultural 

12. Aprobación das Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) "POS+ 2020" 

13. Aprobación do proxecto modificado da obra "Accesibilidad universal en edificios públicos 2ª fase"
do  Concello  de  Ames  incluída  no  Plan  de  Acción  Social  (PAS)  Adicional  1/2015  co  código
2015.3111.0501.0 

14. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Reforma viales en Sobreira, Gárdoma,
Aquelavila, a Igresa, Ponte Boado, Casa do Monte e Fontao," do Concello de Boimorto, incluída no
Plan  provincial  de  cooperación  ás  obras  e  servizos  de  competencia  municipal  (Plan  único  de
concellos) POS+ 2019 co código 19.2000.0118.0 

15. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Saneamento na Pontella, do
Cruce de Buxantes á estación de bombeo", do Concello de Cee, 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 2017.2001.0736.0 

16.  Aprobación  do  proxecto  modificado  do  investimento  denominado  "Acondicionamento  de
equipamentos e espazos libres públicos na Picota e en San Cosme", do Concello de Mazaricos,
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 2017.2001.0749.0

17.  Aprobación  do  proxecto  modificado  do  investimento  denominado  "Reforma  e  adaptación  do
parque infantil  de Bañobre", 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 2017.2001.0752.0 

18.  Aprobación  do  proxecto  modificado  do  investimento  denominado  "Asfaltado  en  Liñares,
Castiñeira,  ampliación  de  párking  público  e  rede  de  saneamento  en  Grandal",  do  Concello  de
Vilarmaior, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal
(Plan único de concellos) POS+ 2018 co código 2018.2000.0325.0 

19. Aprobación do convenio interadministrativo de cooperación entre a Deputación da Coruña e o
Concello de Oroso polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento do
"Acondicionamento de senda peonil de Oroso Pequeno ao Parque Fluvial do río Carboeiro" 

Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior 

20. Aprobación da toma de coñecemento 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 setembro 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 30 de setembro de 2019. 

21.  Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado de execución orzamentaria
correspondente a agosto de 2019 e proxección a 31/12/2019. 
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22. Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito 4/2019 de aprobación polo Pleno. 

23. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal Nº 5 reguladora da taxa por prestación de
servizos tributarios 

ACTUACIÓN DE CONTROL: 
MOCIÓNS 

Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica relativa á xunta de portavoces da Deputación
Provincial da Coruña 

Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre a creación dun novo parque comarcal de
bombeiros para dar servizo á área metropolitana de Santiago de Compostela 

Moción  do  Grupo  Provincial  Alternativa  dos  Veciños  para  restablecer  a  normalidade  dos
traficos no cruce das estradas provincial DP 5803 e autonómica AC-12 

Moción do Grupo Provincial Popular para reclamar a aprobación dun Plan integral de reforma,
adaptación,  acondicionamento,  reparación e mantemento continuado no tempo, da totalidade das
instalacións deportivas dos municipios da provincia da Coruña. 

ROGOS E PREGUNTAS
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