Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 29 de xaneiro de 2021, ás
12:00 horas.
ASUNTOS

Información e actas
1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 13/2020, do 30 de decembro
2. Dación de conta das Resolucións da Presidencia do 19 de decembro de 2020 ata o 22 de xaneiro
de 2021
Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento
3. Aprobación dun convenio de cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o
concello de Cambre polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento do
proxecto de "acondicionamento da pista polideportiva exterior do CEIP Wenceslao Fernández Flórez.
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio Histórico e Cultural
4. Aprobación da prórroga do convenio administrativo nº 46/2019 entre o Concello de Valodoviño e a
Deputación da Coruña polo que se financian as obras relativas ás "Actuacións de mellora en camiños
municipais e equipamentos de lecer existentes no acceso ás praias da contorna da parroquia de
Meirás" .
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior
5. 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 decembro 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 31 de decembro de 2020.
6. Dación de conta do Plan de control interno 2020-2021.
7. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e Concello de
Ames na inspección do imposto sobre actividades económicas (IAE) e nos procedementos
sancionadores que deriven destas actuacións.
8. Aprobación definitiva da relación de postos de traballo, cadro de persoal e organigrama 2021
9. Aprobación do cambio de denominación do IES Calvo Sotelo.
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ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIÓNS
Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación da Coruña, para instar á
institución a facilitar e reducir os distintos problemas que se lles presentan cada ano ás entidades que
participan nas distintas convocatorias de subvención de concorrencia competitiva publicadas por esta
Deputación Provincial.
Moción que presentan os grupos provinciais do PSdG-PSOE e BNG pola que se insta á Xunta
de Galicia a incrementar o financiamento do servizo da axuda no fogar (SAF)
ROGOS E PREGUNTAS
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