Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 28 de febreiro de 2020, ás
12:00 horas.
ASUNTOS

Información e actas
1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 2/20, do 31 de xaneiro
2. Dación de conta das resolucións da Presidencia desde o 25 de xaneiro de 2020 ata o 21 de
febreiro de 2020.
3. Proposición da Presidencia sobre nomeamento de representantes da Deputación en organismos
externos.
Comisión de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística
4. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de
Santiago de Compostela polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar o
Programa de actividades dos Centros Socioculturais do ámbito rural durante o ano 2019.
5. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de
Santiago de Compostela polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar o
sostemento do Centro Sociocultural e Xuvenil do Ensanche durante o ano 2019.
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais
6. Aprobación do Plan de Conservación de Vías Provinciais 2020, segunda fase
7. Aprobación do proxecto actualizado de mellora da seguridade viaria na DP 4901 San Ramón a
carretera As Somozas pq 1+000 ao pq 1+780 (Moeche), incluído no Plan de Inversións de Vias
Provinciais 2018
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio Histórico e Cultural
8. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Ampliación de abastecemento e
saneamento na Pedra, Nantón", do Concello de Cabana de Bergantiños, incluído na primeira fase do
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) POS+ Adicional 1/2017 co código 2017.2001.0619.0
9. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Ampliación vestiarios, accesos e
evacuación campo de fútbol Eleuterio Balayo", do Concello de Muros, incluída no Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2018 co
código 2018.2100.0033.0
10. Aprobación do proxecto de terminación da obra "Acondicionamento cunetas estrada A Piolla a
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Brandomil e outras" do Concello de Zas, incluída no POS+ADICIONAL 1/2018 (2018.2001.0746)
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior
11. 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 xaneiro 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 xaneiro de 2020.
12. 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 cuarto 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.
13. Dación de conta da remisión, ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, da
información da execución orzamentaria da Deputación Provincial e dos seus entes dependentes
(Consorcio provincial contraincendios e salvamento da Coruña e Fundación axencia enerxética da
provincia da Coruña) correspondente ao cuarto trimestre de 2019, en cumprimento do disposto na
Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministración da
información prevista na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e
sustentabilidade financeira.
14. Dación de conta do expediente de modificación de créditos 1/2020 de incorporación de
remanentes, de aprobación pola Presidencia.
15. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 1/2020 de aprobación polo
Pleno
16. Dación de conta da liquidación do orzamento da deputación provincial correspondente ao
exercicio 2019.
17. Dación de conta da liquidación do orzamento do Consorcio Provincial Contraincedios e
Salvamento da Coruña correspondente ao exercicio 2019.
18. Dación de conta dos estados contables da Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
(FAEPAC) correspondentes ao exercicio 2019.
19. Dación de conta do informe de intervención sobre a acción de fomento da Deputación Provincial
da Coruña no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2019.
20. Dación de conta do informe do estado de execución dos investimentos financeiramente
sustentables aprobados nos exercicios 2014 - 2019.
21. Dación de conta da Memoria do Servizo Provincial de Orzamentos e Asistencia Económica a
Concellos correspondente aos anos 2018 e 2019.
22. Dación de conta do informe-resumo de resultados do Plan de control financeiro de subvencións
do execicio 2019 (subvencións pagadas no exercicio 2015 e expedientes propostos polas unidades
xestoras).
23. Dación de conta do Informe-resumo de resultados de control interno no Exercicio 2019 ao que se
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refire o artigo 37 do Real decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do
control interno nas entidades do sector público local.
24. Dación de conta do Plan de control financeiro de subvencións para o exercicio 2020: subvencións
pagadas nos exercicios 2016 e 2017, coa inclusión dos elementos de risco propostos polo Servizo de
Fiscalización.
25. Dación de conta das entregas a conta de Marzo, Abril e Maio de 2020 ás entidades públicas
usuarias dos servizos tributarios.
26. Dación de conta da Resolución da Presidencia número 1.071 do 14 de Xaneiro de 2020 pola que
se procede a nomear á Comisión de control interno co fin de realizar a comprobación dás operacións
de recadación levadas a cabo polo Servizo de recadación e polas oficinas de zona no exercicio 2019.
27. Aprobación do Regulamento do Parque Móbil.
Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible
28. Aprobación do Plan Estratéxico Provincial de Subvencións 2020/2022
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIÓNS
Moción do Grupo Provincial Socialista sobre o Plan marco da Xunta de Galicia para a mellora
de camiños rurais.
ROGOS E PREGUNTAS
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