
 

Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 31 de xullo de 2020, ás
12:00 horas. 

ASUNTOS 

Información e actas 

1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 6/20 do 26 de xuño 

2. Dación de conta das resolucións da Presidencia desde o 20 de xuño ata o 24 de xullo de 2020 

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

3. Aprobación da modificación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña
e a  Real  Academia  Galega  correspondente  á  subvención  nominativa  concedida  para  financiar  a
Programación do ano 2020. 

4. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de
Culleredo polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar o Mantemento xeral
da  vivenda  tutelada,  anualidade  2020,  de  acordo  ao  Protocolo  de  acceso  á  Rede  Galega  de
acollemento para mulleres que sofren violencia de xénero da Xunta de Galicia e ao Programa de
apoio  á  rede  de  acollemento  para  mulleres  en  situación  de  violencia  de  xénero  da  Deputación
Provincial da Coruña (PRAM) 

5. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de
Ferrol polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar o Mantemento xeral da
casa de acollida, anualidade 2020, de acordo ao Protocolo de acceso á Rede Galega de acollemento
para mulleres que sofren violencia de xénero da Xunta de Galicia e ao Programa de apoio á rede de
acollemento para mulleres en situación de violencia de xénero da Deputación Provincial da Coruña
(PRAM) 

Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios 

6. Aprobación dun convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia
Administracións Públicas e Xustiza, a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Santiago de
Compostela  en  materia  de  protección  civil  e  emerxencias  co  fin  de  colaborar  nos  gastos  da
adquisición dun vehículo todo camiño, un todoterreo e un furgón 

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais 

7. Aprobación do Plan de Conservación de Vías Provinciais 2020, quinta fase 

8. Aprobación do Plan de Sendas Peonis 2020, primeira fase 
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9. Aprobación definitiva do proxecto DP 5811 Oleiros a Coruxo de Arriba. Travesía ramal rúa do Souto
(Oleiros) - Plan de Travesías 2019 3ª Fase 

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento 

10. Aprobación o texto e a formalización do Convenio de Colaboración entre a Excma. Deputación
Provincial  da  Coruña  e  a  Universidade  de  Santiago  de  Compostela  e  dos  Ilustres  Colexios  de
avogados e de procuradores de Santiago de Compostela para financiar os gastos de realización de
práctica xurídica da Universidade de Santiago nos departamento de urbanismo dos concellos da
provincia e adquisición de material necesario para a súa execución na anualidade 2020 

11. Aprobación da tramitación dun expediente de expropiación forzosa en relación cos bens e dereitos
ocupados na finca 15031A025001350000OJ colindante co Monte Costa. 

12. Aprobación do cambio de titularidade de treitos do antigo trazado da estrada dp 5401, Narón ao
polígono do río do Pozo por castro, a favor do concello de Narón. 

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

13. Aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) POS+ Adicional 2/2020, para o financiamento de gastos correntes e investimentos
financeiramente sostibles 

14.  Aprobación  do  convenio  de  colaboración  entre  a  Deputación  Provincial  da  Coruña  e  a
AGRUPACIÓN  ARTÍSTICA  MENINAS  DE  CANIDO  polo  que  se  instrumenta  unha  subvención
nominativa para o cofinanciamento do proxecto "Primeira milla do Camiño Inglés" 

15. Aprobación do convenio de cooperación interadministrativa entre a Excma. Deputación Provincial
da  Coruña  e  o  concello  de  Ares  polo  que  se  instrumenta  unha  subvención  nominativa  para  o
cofinanciamento das obras do "Proxecto básico e de execución da cuberta da cociña do Mosteiro de
Santa Catarina de Montefaro" 

16. Aprobación do convenio de cooperación interadministrativa entre a Excma. Deputación Provincial
da Coruña e o concello de Pontedeume polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o
cofinanciamento das obras do "Proxecto de acondicionamento de praza no Camiño Inglés" 

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

17. 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 xuño de 2020 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 xuño de 2020. 

18.  Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o  estado de execución orzamentaria
correspondente ao segundo trimestre de 2020 e proxección a 31/12/2020. 

19.  Dación  de  conta  da  tramitación  polo  Consorcio  Provincial  Contraincendios  e  Salvamento  da
Coruña da Conta Xeral do exercicio 2019. 

20.  Dación  de  conta  da  tramitación  pola  Fundación  Axencia  Enerxética  Provincial  da  Coruña
(FAEPAC) das contas anuais do exercicio 2019. 
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21. Dación de conta do expediente de modificación de créditos de anulación da incorporación de
remanentes núm. 2, de aprobación pola presidencia. 

22. Aprobación definitiva da Conta Xeral do Orzamento da Deputación provincial do exercicio 2019. 

23. Dación de conta da remisión ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, da información
da  execución  orzamentaria  da  Deputación  Provincial  e  dos  seus  entes  dependentes  (Consorcio
provincial contraincendios e salvamento da Coruña e Fundación axencia enerxética da provincia da
Coruña)  correspondente  ao  primeiro  trimestre  de  2020,  en  cumprimento  do  disposto  na  Orde
HAP/2105/2012,  do  1  de  outubro,  pola  que  se  desenvolven  as  obrigas  de  subministración  da
información  prevista  na  Lei  Orgánica  2/2012,  do  27  de  abril,  de  Estabilidade  orzamentaria  e
sustentabilidade financeira 

24. Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado da tramitación das facturas da
Deputación Provincial e dos informes de Morosidade da Entidade e dos seus entes dependentes
(Consorcio Provincial contraincendios e salvamento da Coruña e Fundación Axencia enerxética da
provincia da Coruña) correspondente ao segundo trimestre de 2020, así como da súa remisión ao
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, en cumprimento do establecido na Lei 15/2010, do
5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de
loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 

25. Dación de conta da información relativa as Retribucións do Persoal funcionario, eventual e da
Corporación  Provincial  do  exercicio  2019,  rendida  ao Ministerio  de  Facenda en  cumprimento  da
Orden HAP2015/2012 do 1 de outubro pola que se desenvolven as obrigas de subministración de
información establecidas na Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril- programa ISPA 2020 

26. Dación de conta da Resolución de Presidencia número 20075 do 30/06/2020 

27. Aprobación da proposta da Presidencia sobre cambio de data da sesión ordinaria do oitavo mes
de 2020 

28.  Aprobación  definitiva  do  Regulamento  do  Parque  Móbil  e  resolución  de  alegacións  contra  a
aprobación inicial 

Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible 

29.  Aprobación  da  formalización  dun  convenio  administrativo  de  colaboración  co  Concello  de
CERCEDA, para regular a encomenda de xestión a favor da Deputación Provincial da Coruña, para a
realización das obras recollidas no proxecto "VÍA VERDE DE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜELLE,
TRAMO 3-TORDOIA-CERCEDA",  cuxa  proposta  de  actuación  está  incluída  no  Plan  Director  de
Mobilidade Ciclista da Deputación da Coruña 2017/2019 

30. Aprobación da formalización dun convenio administrativo de colaboración co Concello de ORDES,
para regular a encomenda de xestión a favor da Deputación Provincial da Coruña, para a realización
das obras recollidas no proxecto "VÍA VERDE DE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGüELLE, TRAMO 2-
ORDES",  cuxa  proposta  de  actuación  está  incluída  no  Plan  Director  de  Mobilidade  Ciclista  da
Deputacióin da Coruña 2017/2019 

31.  Aprobación  da  formalización  dun  convenio  administrativo  de  colaboración  co  Concello  de
OROSO, para regular a encomenda de xestión a favor da Deputación Provincial da Coruña, para a
realización das obras recollidas no proxecto "VÍA VERDE DE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGüELLE,
TRAMO 1-OROSO", cuxa proposta de actuación está incluída no Plan Director de Mobilidade Ciclista
da Deputación da Coruña 2017/2019 

**RPT-6654096



32.  Aprobación  da  formalización  dun  convenio  administrativo  de  colaboración  co  Concello  de
TORDOIA, para regular a encomenda de xestión a favor da Deputación Provincial da Coruña, para a
realización das obras recollidas no proxecto "VÍA VERDE DE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGüELLE,
TRAMO 3-TORDOIA-CERCEDA",  cuxa  proposta  de  actuación  está  incluída  no  Plan  Director  de
Mobilidade Ciclista da Deputación da Coruña 2017/2019 

33. Aprobación dunha modificación do Plan de Emprego Local (2020/2023) consistente na inclusión
no  programa  PEL  Concellos  dunha  nova  liña  de  actuación:  "Fondo  de  financiamento  para  a
reactivación económica e social da provincia da Coruña 

ACTUACIÓN DE CONTROL: 
MOCIÓNS 

Moción do Grupo Provincial  Alternativa dos Veciños relativa  a  Concentración contra  a  lei
Montoro e a regra de gasto 

Moción do Grupo Provincial Alternativa dos Veciños relativa a Regata de Traiñeiras Bandeira
da Deputación Provincial da Coruña 

Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación da Coruña, para instar ao
Goberno de España a non apropiarse dos recursos das entidades locais 

Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre centros educativos. 

Moción que presentan os grupos provinciais PSdeG-PSOE e BNG para propoñer o inicio dos
trámites para transferir á Comunidade Autónoma de Galicia os centros educativos e asistenciais de
menores 

Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre comisións de Abanca 

ROGOS E PREGUNTAS
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