
 

Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 26 de xuño de 2020, ás
12:00 horas. 

ASUNTOS 

Información e actas 

1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 5/2020, de 29 de maio. 

2. Dación de conta das resolucións da Presidencia desde o 23 de maio de 2020 ata o 19 de xuño de
2020 

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

3.  Aprobación  do  convenio  de  colaboración  entre  a  Deputación  Provincial  da  Coruña  e  a  Real
Academia  Galega  de  Belas  Artes  de  Nosa  Señora  do  Rosario  polo  que  se  instrumenta  unha
subvención nominativa para cofinanciar a Programación do ano 2020: Ciclo "Martes das artes". 

4. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Consorcio
para a Promoción da Música polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar o
Programa de actividades da Orquesta Sinfónica de Galicia no ano 2020 

Comisión de Benestar Social e Educación 

5. Aprobación da concesión de subvención nominativa á Asociación Banco de Alimentos Rias Altas
para o cofinanciamento da Adquisición de alimentos de primeira necesidade e contratación de persoal
e do correspondente convenio de colaboración 

6. Aprobación da concesión de subvención nominativa á Fundación Paideia Galiza para cofinanciar o
Programa de voluntariado social en países europeos para mocidade desempregada no ano 2020:
accións informativas e formativas e do correspondente convenio de colaboración 

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais 

7. Aprobación do Plan de Conservación de Vías Provinciais 2020, cuarta fase 

8. Aprobación técnica do proxecto SENDA PEONIL EN DP 1702 PQ 0+970 A 1+070. PASARELA
SOBRE LIÑA FF.CC. (CAMBRE), incluído no Plan de Inversións en Vías Provinciais 2020, segunda
fase 

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento 

9. Aprobación dun Convenio de cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o
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concello de Ames polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar as obras de
protección e consolidación da calzada e o Arco da Ponte Cabirta no río Sar 

10. Aprobación dun convenio de cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o
Instituto Municipal  de Espectáculos (IMCE) do concello  da Coruña para a xestión compartida do
Teatro Colón. 

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

11. Aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) POS+ 2020 

12. Aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) POS+ Adicional 1/2020 para o financiamento dos gastos sociais extraordinarios
derivados do COVID-19 

13. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Reforma interior e mellora da
accesibilidade  da  Escola  Infantil  de  Nogueirosa",  do  Concello  de  Pontedeume,  incluído  no  Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+ 2018 co código 2018.2200.0465.0 

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

14. 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 2020 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 2020. 

15.  Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado de execución orzamentaria
correspondente a abril de 2020 e proxección a 31/12/2020. 

16. Aprobación da toma de coñecemento do informe da Consellería de Facenda de seguimento do
Plan Económico-Financeiro 2018-2019 en cumprimento do disposto no art. 24 da lei orgánica 2/2012,
do 27 de abril,  de estabilidade  orzamentaria  e  sustentabilidade  financeira,  correspondente ao 2º
semestre de 2019. 

17. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 3/2020 de aprobación polo
Pleno e da modificación da base 53 de execución do orzamento para o exercicio 2020. 

18. Aceptación da delegación de competencias en tributarias do Concello de Muros (IIVTNU) 

ACTUACIÓN DE CONTROL: 
MOCIÓNS 

Moción sobre xestión das residencias 

Moción sobre bolsas de estudo artísticos 

ROGOS E PREGUNTAS
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