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 Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que 
terá lugar o venres, 26 de abril de 2019, ás DOCE HORAS. 
 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da  acta da sesión anterior, número 3/2019 de 29 de marzo 
  
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia dende o día 26 de 
marzo de 2019 ata o día 22 de abril de 2019 
 
3.- Toma de coñecemento da comunicación dos grupos políticos coa adscrición 
dos/as deputados/as ás Comisións Informativas e das modificacións efectuadas. 
 
Comisión de Cultura e Normalización Lingüística 
 
4.-Disolución e liquidación da Fundación Ortegalia 
 
Comisión de Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero 
 
5.-Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de 
Culleredo polo que se instrumenta unha subvención nominativa  para cofinanciar o 
Mantemento xeral e a reserva de cinco prazas no centro ocupacional “A Escada” 2019 
 
6.-Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de 
Carballo polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar o 
Mantemento da Unidade Asistencial  de Drogodependencias ano 2019 
 
Comisión de Infraestruturas viarias, vías e obras provinciais e medio ambiente 
 

7.-Aprobación do Plan de Conservación de Vías Provinciais 2019, Terceira Fase: DP 

1002 da estrada AC.234 Arzúa-Corredoiras a Gándara, P.Q. 0+000 / 0+900 mellora 
da capa superficial de rodadura (Boimorto) 

 

8.-Aprobación técnica dos proxectos incluídos no Plan de Sendas Peonís 2019 
SEGUNDA FASE: DP 0401 Ares a Redes, P.Q. 0+140 a 3+200. Actualización do 
proxecto de senda peonil (Ares) 

 
9.-Aprobación provisional do Plan de Travesías 2017, terceira fase:  Actualización do 
proxecto de Travesía na DP 3612 Aneiros a Cabana Fase II PQ 0+300 ao 1+100 
(Ferrol) 
 

10.-Aprobación do inicio dos trámites para a expropiación dos bens e dereitos 
necesarios para a execución das obras incluídas no Plan de Vías Provinciais 2019, 2ª 
Fase, cuxos proxectos foron aprobados tecnicamente polo Pleno da Corporación en 
sesión celebrada o 29 de marzo de 2019. 
 

11.-Aprobación técnica dos proxectos incluídos no Plan de INVERSIÓN EN VIAS 
PROVINCIAIS 2019 TERCEIRA FASE. 
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12.-Aprobación do Plan de INVERSIÓN EN VIAS PROVINCIAIS 2019 CUARTA 
FASE 

 
13.-Aprobación da modificación do PMA/2016 – Plan Adicional 3ª fase, aprobado polo 
Pleno Corporativo en sesión do 28.09.2018, e aprobación do proxecto modificado 
presentado polo Concello de Vedra, en substitución do anterior, relativo á "Illamento e 
acondicionamento acústico do Auditorio do Centro Sociocultural". 
 
14.-Aprobación provisional do proxecto DP 8401 de Tablila a Agro do Mestre por 
Pontepedra, construción de beirarrúas P.q. 5+060 ao p.q. 5+470 do Concello de 
Tordoia, do Plan de travesías 2017, primeira fase, co código 17.1130.0001.0. 
 
15.-Aprobación inicial do Plan de travesías 2019 1ª fase co proxecto de obra "DP 
3612 Aneiros a Cabana, 3ª fase. Actualización do proxecto de construción de travesía 
(Ferrol). PK 1+180 a PK 1+640. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
 
16.-Aprobación dun convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da 
Coruña e o concello de Culleredo polo que se instrumenta unha subvención 
nominativa para o cofinanciamento das obras de remodelación da praza e parque 
infantil en Vilaboa (igrexa). 

 

17.-Aprobación dun convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da 
Coruña e o concello de Neda polo que se instrumenta unha subvención nominativa 
para o cofinanciamento das obras de eliminación de vertidos á ría de Ferrol na zona 
da estación de ferrocarril de Neda. 

 

18.-Aprobación dun convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da 
Coruña e o concello de Ares polo que se instrumenta unha subvención nominativa 
para o cofinanciamento a adquisición da antiga reitoral anexa á ermida de Chanteiro. 

 

19.-Aprobación dun convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da 
Coruña e o concello de Dodro polo que se instrumenta unha subvención nominativa 
para o cofinanciamento das obras de mellora de acceso peonil en Lestrove e outros.  

 

20.-Aprobación dun convenio de cooperación entre a  Deputación Provincial da 
Coruña e o concello de  Mazaricos polo que se instrumenta unha subvención 

nominativa para o cofinanciamento das obras do proxecto de rexeneración da parcela 
de equipamentos deportivos e centro de saúde da Picota. 
 
21.-Aprobación dun convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da 
Coruña e o concello da Laracha polo que se instrumenta unha subvención nominativa 
para o cofinanciamento das obras de mellora dos itinerarios á praia de salseiras 

 

22.-Aprobación dun convenio de cooperación entre a Deputación Provincial Da 
Coruña e o concello Valdoviño polo que se instrumenta unha subvención nominativa 
para o cofinanciamento da subministración  “xestión dos areais do concello: 
adquisición de instalacións portátiles de aseos e socorrismo” 
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23.- Aprobación dun convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da 
Coruña e o concello de Cabana de Bergantiños polo que se instrumenta unha 
subvención nominativa para o cofinanciamento das de ampliación da rede de 
abastecemento de Anos. 
 
24.- Aprobación dun convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da 
Coruña e o concello de Laxe polo que se instrumenta unha subvención nominativa 
para o cofinanciamento da adquisición dunha nave almacén de vehículos municipais e 
outros materiais.  
 
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios, 
Turismo e Patrimonio Histórico-Artístico 
 
25.- Aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+  2019 
 
26.- Aprobación do proxecto modificado da obra denominada “Mellora pavimentacion 
e servizos en rúa Cerca e travesia Lanzos” do concello de Betanzos, incluída no plan 
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único 
de concellos) POS+ 2017 co código 17.2100.0001.0 
 
27.- Aprobación do proxecto modificado número 2 do investimento denominado 
“Graderío de campo de fútbol municipal”, do Concello de Pontedeume, incluído no 
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 
2016 co código 2016.2100.0153.0 
 
28.- Aprobación do proxecto modificado da obra denominada “Reforzo estrutural de 
firmes nas parroquias de Carelle, Codesoso, Folgoso, Nogueira, Porta e Roado,” do 
Concello de Sobrado, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos 
de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2018 co código 
18.2000.0301.0  
 
29.- Aprobación do convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña 
e o Concello de Dumbría polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o 
cofinanciamento das obras do proxecto de transformación de pérgola en espazo 
público. Creación de puntos de venta temporal. 
 
30.- Aprobación do convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña 
e o Concello de Valdoviño polo que se instrumenta unha subvención nominativa para 
o cofinanciamento do Proxecto de actuacións de mellora en camiños municipais e 
equipamentos de ocio existentes no acceso ás praias do entorno da Parroquia de 
Meirás. 
 
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Cuentas, Persoal e Réxime 
Interior 
 
31.-Aprobación 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 marzo 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 marzo de 2019. 
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32.-Aprobación do informe sobre o estado de execución orzamentaria correspondente 
ao primeiro trimestre do 2019 e proxección a 31/12/2019. 
 
33.-Aprobación do expediente de modificación de crédito núm. 2/2019. 
 
34.-Proposta de desestimación do recurso de reposición interposto por M. G. G. S. 
contra o acordo do 01/02/2019 polo que se aproba con carácter definitivo a relación 
de postos de Traballo, o cadro de persoal e o organigrama. 
 
35.-Proposta de desestimación do recurso de reposición interposto polo Colexio de 
Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos de Galicia contra o acordo do 01/02/2019 
polo que se aproba con carácter definitivo a relación de postos de traballo, o cadro de 
persoal e o organigrama. 
 
36.-Aprobación do informe sobre o estado de tramitación das facturas 
correspondentes ao primeiro trimestre de 2019 na Deputación provincial e no 
Consorcio  provincial contraincendios e salvamento da Coruña, en aplicación do 
establecido na Lei 15/2010, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola 
que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 
 
37.-Aceptación da delegación de competencias do Concello de Noia. 
 
38.-Rectificación do erro material detectado no texto do convenio aprobado polo Pleno 
do 29 de marzo de 2019 relativo á aprobación e formalización dun convenio de 
cooperación entre a Secretaría de Estado de Facenda (Dirección Xeral do Catastro) e 
a Deputación Provincial da Coruña de colaboración en materia de xestión catastral. 
 
39.-Aprobación da concesión dunha achega nominativa e formalización dun convenio 
administrativo entre a Deputación Provincial da Coruña e a Fundación Unicef-Comité 
Español para paliar os efectos do ciclón tropical Idai en Mozambique, Zimbabwe e 
Malawy en marzo de 2019. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
ROGOS E PREGUNTAS 
 


