Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que
terá lugar o venres, 31 de xaneiro de 2014, ás DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación das actas das sesións anteriores, ordinaria nº 12/13, do 20 de
decembro e extraordinaria nº 13/13, do 26 de decembro.
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 23.401 á nº
25.139, de 2013 e da nº 1 a nº 600, de 2014.
3.-Proposición da Presidencia sobre nomeamento de representantes da Deputación
en varios organismos.
Comisión de Cooperación de Asistencia aos Concellos
4.-Resolución das alegacións presentadas á aprobación das bases reguladoras do
Plan DTC 93: Unha Deputación para todos os concellos.
Comisión de Cultura, Educación, Deporte e Mocidade
5.-Corrección de erro material no orzamento do convenio coa Federación Galega pola
Cultura Marítima e Fluvial para financiar o “XI encontro de embarcacións tradicionais
de Galicia”.
Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas
6.-Informe-resumo das actuacións do Plan de control financeiro sobre as subvencións
pagadas no exercicio 2011 e proposta do Plan de control financeiro para as
subvencións pagadas no exercicio 2012.
7.-Tomar coñecemento da liquidación do Presuposto da Deputación provincial
correspondente ao exercicio 2013.
8.-Informe sobre o estado de tramitación das facturas correspondentes ao cuarto
trimestre de 2013, en aplicación do establecido na Lei 15/2010, de modificación da Lei
3/2004, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións
comerciais (BOE nº 163, do 6 de xullo de 2010).
Comisión de Infraestruturas viarias: vías e obras provinciais
9.-Aprobación do Plan de conservación de vías provinciais 2014.
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento
10.-Aprobación da corrección da omisión contida no clausulado do convenio de
colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Asociación de Empresarios

de Ribeira para financiar o proxecto da pista de xeo, aprobado polo Pleno do 26-122013, no que por erro material de transcrición na certificación do ditame acordado na
Comisión informativa de Contratación, Patrimonio e Equipamento extraordinaria e
urxente, celebrada o 20-12-2013, non foron reproducidas as cláusulas XI
(parcialmente, XII, XIII e XIV).
11-Aprobación definitiva do expediente de alteración do cambio de cualificación do
edificio denominado Cine Elma na Pobra do Caramiñal e aprobación definitiva do
expediente de cesión de titularidade.
12.-Aprobación da formalización dun convenio de colaboración entre a Deputación
Provincial da Coruña e o Concello de Malpica de Bergantiños para a XESTIÓN
INTEGRAL DO ECOMUSEO DO FORNO DO FORTE DE BUÑO.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
-Moción do Grupo Socialista relativa aos cursos de formación para estudantes da
especialidade marítimo-pesqueira da Universidade Laboral de Culleredo.
-Moción do Grupo Socialista sobre a recuperación do espazo da antiga vía do tren e
creación da senda verde.
ROGOS E PREGUNTAS

