
Orde do día da sesión plenaria ordinaria que terá lugar o venres, 28 de setembro de 
2018, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior número 11/18 de 14 de setembro. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións da Presidencia desde o 11 de setembro de 
2018 ata o 24 de setembro de 2018. 
 
Comisión de Cultura e Normalización Lingüística 
 
3.-Concesión da subvención nominativa á Mesa pola Normalización Lingüística para 
financiar o proxecto "A liña do galego 2018" e aprobación do correspondente 
convenio. 
 
Comisión de Deportes e Mocidade 
 
4.-Modificación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e a Universidade de Santiago de Compostela para financiar a execución das obras de 
acondicionamento do campo de fútbol e rugby, no campus sur, da USC. 
 
Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais 
 
5.-Aprobación do Plan de investimento en vías provinciais 2018 quinta fase e inicio 
dos trámites para a expropiación dos bens e dereitos necesarios para a execución 
das obras "Construción mellora da intersección da DP 1707 Oleiros a Pravio, PQ 
3+600 coa estrada AC-221 San Pedro de Nós-Mabegondo" (Oleiros) e "DP 0801 de 
Fraga ao Casal de Sta. Marta de Babío por S. Victorio. Ampliación e Senda no PQ 
0+000 ao 0+790" (Bergondo). 
 
6.-Aprobación do Plan provincial de medioambiente (PMA 2016), Plan adicional 3ª 
fase. 
 
7.-Desestimación das alegacións presentadas no prazo de exposición pública do 
proxecto modificado nº 2 de ampliación e mellora do trazado na DP 5404 do P.K. 
3,500 ao 6,500 de Xubia á praia da Frouxeira (Narón). 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
 
8.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a  
Deputación Provincial da Coruña e o concello de BOQUEIXÓN para o 
cofinanciamento das obras da senda peonil en Lamas 
 
9.-Resolución do recurso de reposición contra o acordo definitivo de deslinde do 
Monte Costa, en Culleredo (A Coruña). Predio:  15031A025003450000OL 
 
10.-Resolución do recurso de reposición contra o acordo definitivo de deslinde do 
Monte Costa, en Culleredo (A Coruña).  Predio:  15031A025001320000OD 



 
11.-Resolución do recurso de reposición contra o acordo definitivo de deslinde do 
Monte Costa, en Culleredo (A Coruña) Predio:  15031A025001350000OJ 
 
12.-Resolución do recurso de reposición contra o acordo definitivo de deslinde do 
Monte Costa, en Culleredo (A Coruña) Predio:  15031A025001280000OR 
 
13.-Aprobación da rectificación do Inventario de Bens da Deputación Provincial da 
Coruña. 
 
14.-Aceptación da solicitude do Concello de Valdoviño para a avocación parcial da 

contratación das obras comprendidas nos plans provinciais. 

 
15.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Aranga para o cofinanciamento das 
obras de Ampliación da rede de abastecemento domiciliaria de auga potable na 
Parroquia de Feás. 
 
16.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Consorcio de Santiago de Compostela para o 
financiamento da adquisición das obras artísticas do pintor Carlos Maside. 
 
17.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela para a 
realización das prácticas do alumnado da Escola de Práctica Xurídica nos concellos 
da provincia e adquisición de material necesario para a súa execución no ano 2018. 
 
18.-Aprobación da ampliación da finalidade da cesión do uso ao Concello da Coruña, 
do local sito na rúa Matadoiro 68, propiedade da Deputación Provincial da Coruña. 
  
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios, 
Turismo e Patrimonio Histórico-artístico 
 

19.-Aprobación das Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+  2019” 

20.- Aprobación da segunda e derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás 
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+Adicional 
1/2018 por maior achega provincial  

21.- Aprobación do proxecto modificado do investimento “Acceso ao Polígono dende a 
DP 2402 e outros”, do Concello de Cerceda, incluído no Plan provincial de 
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) 
POS+ 2017 co código 17.3110.0149.0 

 
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior 
 
22.-Aprobación da información sobre o período medio de pago a provedores a que se 
refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, correspondente ao mes de agosto de 
2018 e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación e polo 



Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña entre o 1 e o 31 de 
agosto de 2018. 
 
23.-Aprobación do informe sobre o estado de execución orzamentaria o 31/08/2018 e 
proxección ao 31/12/2018. 
 
24.-Aprobación da información rendida ao Ministerio de Facenda e Administración 
Públicas en cumprimento do artigo 16 da Orde HAP/2015/2012 do 1 de outubro. 
Execución segundo trimestre exercicio 2018 na Deputación Provincial da Coruña e no 
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña, e do estado 
consolidado. 
 
25.-Aprobación do expediente de modificación de créditos núm. 6/2018. 
 
26.-Dar conta das liñas fundamentais dos orzamentos do exercicio 2019. 
 
27.-Autorización do expediente de modificación de créditos do Consorcio Provincial 
Contraincendios e Salvamento da Coruña. 
 
28.-Aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal xeral, engadindo un 
apartado 4 no artigo 64. 
 
29.-Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza núm. 3, reguladora da taxa por 
expedición de documentos, actividades administrativas e dereitos de exame, apartado 
9 do artigo 6. 
 
 30.-Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza fiscal núm. 10, Reguladora da 
taxa por servizos no conservatorio de danza, apartado 4 do artigo 7. 
 
 31.-Aprobar inicialmente a modificación da ordenanza Nº 12 reguladora do prezo 
público por servizos no centro residencial docente Calvo Sotelo: cambio de 
denominación, modificación e redacción íntegra. 

 
32.-Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal Nº 8 reguladora da taxa por 
autorizacións de utilizacións privativas e aproveitamentos especiais en vías 
provinciais. 

 
33.-Aprobación definitiva da valoración de postos de traballo e da modificación da 
relación de postos de traballo 2018. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
 
-Moción do Grupo Provincial Socialista instando á Xunta de Galicia a adoptar 
urxentemente medidas respecto a poboación crecente de xabaril e os danos 
causados por esta especie. 
 
-Moción do Grupo Provincial Popular relativa á protección do valor social e cultural 
das bandas de música tradicionais. 
 
ROGOS E PREGUNTAS 


