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Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 13/09/2019, ás 12:00 

horas.  

ASUNTOS  

Información e actas  

1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 8/2019 de 23 de xullo  

2. Dación da conta das resolucións da Presidencia desde o 28 de maio de 2019 ata o 6 de setembro 

de 2019  

3. Dación de conta da resolución da Presidencia sobre nomeamento de presidentes das Comisións 

Informativas Permanentes  

4. Dación da conta da comunicación dos grupos políticos coa adscrición dos/as deputados/as ás 

comisión informativas  

5. Dación de conta da designación de voceiro/a titular e voceiros/as suplentes do Grupo Provincial 

Popular  

6. Proposición sobre designación de membro do Padroado da Fundación Galicia Obra Social  

7. Proposición sobre nomeamento de representantes da Deputación no Instituto Feiral da Coruña  

8. Proposición da Presidencia sobre a renuncia do deputado Don Agustín Hernández Fernández de 

Rojas  

Comisión de Benestar Social e Educación  

9. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Fundación 

Paideia Galiza polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento do 

Programa de voluntariado social en países europeos para mocidade desempregada no ano 2019: 

accións informativas e formativas.  

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

10. Aprobación  da concesión de subvención nominativa a Real Academia Galega para financiar a 

Programación do ano 2019 e aprobación do correspondente convenio de colaboración  

11. Aprobación  da concesión de subvención nominativa a Mesa pola Normalización Lingüística para 

financiar o proxecto "A liña do galego no ano 2019" e aprobación do correspondente convenio de 

colaboración  

12. Aprobación  da concesión de subvención nominativa ao Auditorio de Galicia para financiar a 

Programación anual 2019 e aprobación do correspondente convenio de colaboración  
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Comisión de Deporte e Mocidade  

13. Aprobación  do convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de 

Miño polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o financiamento da obra de 

substitución de céspede artificial no campo fútbol de Gallamonde no Concello de Miño  

14. Aprobación  do convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de 

Ames polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento da obra de 

rexeneración do campo de fútbol de céspede artificial do recinto deportivo municipal de Bertamiráns.  

Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios  

15. Aprobación  da concesión de subvención nominativa ao Concello de Malpica de Bergantiños para 

financiar o proxecto "XXXVI Mostra da Olería de Buño 2019"  

16. Aprobación  da concesión de subvención nominativa á CONFEDERACIÓN GALEGA DE 

PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI) para o cofinanciamento do proxecto Programa de 

"Intermediación Laboral 2018"  

17. Aprobación  da concesión de subvención nominativa ao Concello de Camariñas para financiar o 

proxecto "XXIX Mostra do Encaixe de Camariñas 2019"  

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

18. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Construción dúas pistas de tenis en 

Aldea Nova," do Concello de Ames, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2018 co código 18.2100.0004.0  

19. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Reposición da depuradora en 

Pontenafonso", do Concello de Noia, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos 

de competencia municipal (POS) 2015 co código 2015.2100.0128.0, e aprobación definitiva da obra  

20. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Pavimentación en O Valiño," do 

Concello de Oleiros, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 

municipal (Plan único de concellos) POS+ 2018 co código 18.2000.0237.0  

21. Aprobación do proxecto modificado da obra "Mellora do acceso ao CEP Salustiano Rey Eiras" do 

Concello da Pobra do Caramiñal, incluída na 4ª e derradeira fase do Plan de Acción Social (PAS) 

2015 (código 15.3110.0327.0)  

22. Aprobación do proxecto modificado da obra "Instalacións, remate e urbanización exterior do 

centro social multiusos de Carreira" do Concello de Riveira, incluída no Plan de Acción Social (PAS) 

2015, 4ª e derradeira fase (código 2015.3110.0341.0)  

23. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Posta en valor do entorno residencial 

(Camiño Inglés) e do acceso ao conxunto parroquial de Santo André da Barciela no lugar de Sigüeiro" 

do Concello de Santiago de Compostela, incluída na segunda e derradeira fase do POS+ Adicional 

1/2018 co código 18.2001.0776.0 e aprobación definitiva desta obra  
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Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento  

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

concello de Pontedeume polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o 

cofinanciamento das obras de Reforma Interior e Mellora da Accesibillidade do Centro Social de Vizús 

(antiga Escola Unitaria de Centroña).  

25. 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 das 

obras de remodelación da Praza Europa (Fase I)  

26. 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 ordenación e mellora da accesibilidade na contorna do Campo da Feira"  

27. Aprobación da formalización e o texto dunha addenda ao Convenio número 39/2018 subscrito 

entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o Instituto Municipal Coruña espectáculos (IMCE) 

do concello da Coruña para a xestión compartida do Teatro Colón  

28. Ratificación da Resolución da Presidencia núm. 26008 de 29 de xullo de 2019 pola que se aproba 

a composición da Mesa de Contratación Permanente da Deputación Provincial da Coruña.  

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais  

29. Modificado nº 1 DP 2502 Valdoviño a Cerdido, PQ 3+000 ao 5+600 (Valdoviño) actualización do 

proxecto de ampliación e mellora do trazado  

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

30. 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 maio de 2019 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 maio de 2019.  

31. 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 xuño de 2019 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 30 de xuño de 2019.  

32. 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 2019 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 2019.  

33. Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado de execución orzamentaria 

correspondente a maio de 2019 e proxección a 31/12/2019.  
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34. Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado de execución orzamentaria 

correspondente a xuño de 2019 e proxección a 31/12/2019.  

35. Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado de execución orzamentaria 

correspondente a xullo de 2019 e proxección a 31/12/2019.  

36. Aprobación da toma de coñecemento da información rendida ao ministerio de Facenda en 

cumprimento do artigo 16 da orde HAP/2105/2012 de 1 de outubro. Execución segundo trimestre 

exercicio 2019 na Deputación Provincial da Coruña, no Consorcio Provincial Contraincendios e 

Salvamento da Coruña e na Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña, e do estado 

consolidado.  

37. Aprobación da toma de coñecemento da información rendida ao ministerio de facenda en 

cumprimento do disposto na lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e 

sustentabilidade financeira para o seguimento do plan económico-financeiro 2018-2019, 

correspondente ao segundo trimestre de 2019.  

38. Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado da tramitación das facturas da 

Deputación Provincial e dos informes de Morosidade da Entidade e dos seus entes dependentes 

(Consorcio Provincial contraincendios e salvamento da Coruña e Fundación Axencia enerxética da 

provincia da Coruña) correspondente ao segundo trimestre de 2019, así como da súa remisión ao 

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, en cumprimento do establecido na Lei 15/2010, do 

5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de 

loita contra a morosidade nas operacións comerciais.  

39. Aprobación da toma de coñecemento da aprobación definitiva da Conta Xeral do Orzamento do 

exercicio 2018 da Deputación Provincial da Coruña, integrada pola propia da Deputación Provincial 

da Coruña, a do Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña e as Contas Anuais 

da Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña.  

40. Dación de conta da Resolución da Presidencia número 26864 do 07/08/2019 pola que se aproban 

as liñas fundamentais dos orzamentos do exercicio 2020.  

41. Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito 3/2019 de aprobación polo Pleno.  

42. Aprobar a modificación das bases de execución do orzamento da Deputación Provincial do 

exercicio 2019.  

43. Aprobar inicialmente a modificación da ordenanza Nº 12 reguladora do prezo público por servizos 

na residencia de estudantes do IES Calvo Sotelo  

44. Aceptación da delegación de competencias tributarias do Concello de Cedeira  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIÓNS  

 Moción do Grupo Provincial Popular relativa á central térmica das Pontes  

 Moción do Grupo Provincial Socialista sobre medidas en relación cos danos provocados polo 

xabaril  
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Moción do Grupo Provincial do BNG e do Grupo Provincial Socialista de apoio ás traballadoras e 

traballadores das empresas auxiliares de R Cable  

 Moción do Grupo Provincial do BNG e do Grupo Provincial Socialista de apoio á campaña 

EmerxenciaFeminista e da acción prevista para o 20 de setembro  

 

ROGOS E PREGUNTAS 

  


