Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 11 de setembro de 2020, ás
12:00 horas.
ASUNTOS

Información e actas
1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 7/2020, do 31 de xullo
2. Dación de conta das resolucións da Presidencia desde o 25 de xullo de 2020 ata o 4 de setembro
de 2020.
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais
3. Aprobación definitiva da 3ª relación da 2ª Fase do VIPI 2019
4. Aprobación definitiva da primeira relación da 3ª Fase do VIPI 2019
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio Histórico e Cultural
5. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Rede saneamento e abastecemento
Troitín, Loureda" do Concello de Arteixo, incluída na 2ª e derradeira fase do Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional
1/2017 por maior achega provincial, co código 2017.2001.0724.0
6. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Mellora da accesibilidade polo patio norte
na Residencia de Anciáns Dolores Díaz Dávila" do Concello de Ortigueira, incluída no Plan provincial
de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2017,
co código 2017.3110.0218.0
7. Aprobación do segundo proxecto modificado da obra denominada "Acondicionamento do ximnasio
e instalacións de proteción do CEIP José María Lage", do Concello de Ortigueira, incluida na 2ª e
derradeira Fase do POS+ADICIONAL 1/2017 co código 2017.2001.0759.0
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior
8. 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 xullo 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 xullo de 2020.
9. 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
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provincial contraincendios e salvamento da Coruña e Fundación axencia enerxética da provincia da
Coruña) correspondente ao segundo 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.
10. Dación de conta das liñas fundamentais dos orzamentos do exercicio 2021.
11. Dación de conta do Informe da fiscalización a posteriori dos recursos propios da Deputación
provincial e doutros entes públicos correspondentes ao exercicio 2018.
12. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal Nº 5 reguladora da taxa por prestación de
servizos tributarios
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIÓNS
Moción sobre monarquía
ROGOS E PREGUNTAS
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