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Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 25 de marzo de 2022, ás 

12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información e actas  

1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 2/2022, do 25 de febreiro.  

2. Dación de conta das Resolucións da Presidencia desde o 19 de febreiro de 2022 ata o 18 de marzo 

de 2022.  

3. Dación de conta da comunicación dos Grupos políticos coa adscrición dos/as deputados/as ás 

Comisións Informativas e das modificacións efectuadas.  

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

4. Aprobación da concesión de subvención nominativa á Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

para cofinanciar os Cursos na sede da Coruña no ano 2021 e aprobación do correspondente 

convenio.  

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais  

5. Aprobación definitiva do Plan de Sendas Peonis 2021, segunda fase, segunda relación integrado 

polo proxecto DP 1601 PONTE DO PORTO A CAMELLE.- MELLORA DA SEGURIDADE VIAL PQ 

4+200 AO 4+425 CAMARIÑAS  

6. Aprobación definitiva do PLAN DE SENDAS PEONIS 2021, TERCEIRA FASE integrado polo 

proxecto DP 4803 mellora seguridade viaria senda PQ 7+100 a 10+332 - Pontedeume  

7. Aprobación técnica do Plan de Vías Provinciais (VIPI) 2022, segunda fase integrado polo proxecto 

DP 2104 CARRAL A MEIRAMA. MELLORA SEGURIDADE VIAL PQ 2+750 AO 2+900. PONTE 

SOBRE REGO DO CASTRO CARRAL  

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento  

8. Aprobación dun convenio de cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o 

concello de Noia polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento das 

obras de "Pavimentación e mellora da seguridade vial na rúa Coruña"  

9. Aprobación dun Convenio de cooperación entre a Excma. Deputación provincial da Coruña e o 

concello do Pino polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento das 

obras da Senda Peonil de Lameiro A Vilaboa (Arca).  

10. Aprobación dun Convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o 

Concello de Cabana de Bergantiños polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o 
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cofinanciamento das obras de reparación e posta en marcha da EDAR de Corcoesto. Ampliación da 

rede de abastecemento en Anos.  

11. Aprobación dun Convenio de cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o 

concello de Aranga polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento das 

obras de pavimentación de vial na estrada de Gallado ao mirador do Vieiro.  

12. Aprobación dun Convenio de cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o 

concello de Cee polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento das 

obras da "Senda Peonil na Ameixenda"  

13. Aprobación dun convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña e o concello de 

Mesía para cofinanciar as obras do novo depósito en Santa María de Cumbraos. Rede de 

abastecemento de Mesía.  

14. Aprobación dun Convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o 

Concello de Carnota polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar as obras 

de Mellora da Iluminación na Zona Rural FASE 1  

15. Dación de conta do envío dos convenios formalizados no ano 2021 ao Tribunal de Contas  

16. Dación de conta do envío dos contratos adxudicados no ano 2021 ao Tribunal de Contas  

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

17. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Renovación da rede de 

abastecemento e creación da rede saneamento en Foxo-parroquia de Loureda", do Concello de 

Arteixo, incluído na primeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2019 por maior achega provincial,  

co código 2019.2001.0412.0  

18. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Ampliación da rede de 

abastecemento en Afós-Eiravedra", do Concello de Vedra, incluído na segunda e derradeira fase do 

Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de 

concellos) POS+ Adicional 1/2019 por maior achega provincial, co código 2019.2001.0766.0  

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

19. Aprobación da toma de coñecemento da información do período medio de pago a provedores a 

que se refire o Real Decreto 635/2014, do 25 de xullo, modificado polo Real decreto 1040/2017, do 22 

de decembro, correspondente ao mes de febreiro de 2022 e da 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 28 de febreiro de 

2022.  

20. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 2/2022 de aprobación polo 

Pleno.  

21. Dación de conta do Plan Orzamentario a medio prazo 2023 -2025.  

22. Dación de conta do Informe Anual de Auditoría do Rexistro contable de facturas da Deputación da 

Coruña exercicio 2021.  

23. Dación de conta da Memoria de Recadación e Xestión Tributaria da Deputación da Coruña do 
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2021 ás entidades públicas usuarias dos servizos tributarios.  

24. Aprobación da aceptación da delegación de competencias na Deputación da Coruña para 

prestarlle servizos de control financeiro ao Concello de Arzúa.  

25. Aprobación da modificación da política de seguridade da información da Deputación Provincial da 

Coruña revisada en marzo de 2022.  

26. Aprobación inicial da modificación da Relación de postos de traballo, cadro de persoal e 

organigrama 2022  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIÓNS  

 Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica en apoio ao sector pesqueiro  

 Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica para mudar o nome do Teatro Colón por Teatro 

María Casares  

 Moción do Grupo Provincial Popular de A Coruña, para solicitar a mellora do ferrocaril Ferrol -A 

Coruña  

 Moción que presenta o Grupo Provincial Popular de A Coruña, para paliar o impacto 

económico da invasión de Ucraína  

 Moción do Grupo Alternativa dos Veciños de solicitude de subvención nominativa para o 

Concello de Carral  

ROGOS E PREGUNTAS 

  


