Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 1 de
outubro de 2021, ás 12:00 horas.
ASUNTOS
Información e actas
1. Toma de posesión da deputada do Partido Popular, dona Teresa Villaverde Pais
2. Aprobación da acta da sesión anterior, número 8/2021, de 10 de setembro
3. Dación de conta das Resolucións da Presidencia, desde o 4 de setembro ata o 24
de setembro de 2021
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 Auditorio de Galicia polo que se instrumenta unha subvención nominativa para
cofinanciar o Programa de actividades do ano 2021.
Comisión de Benestar Social e Educación
5. Aprobación da concesión de subvención nominativa á Asociación Banco de
Alimentos de Santiago de Compostela para Financiar o reparto de alimentos na zona
sur da provincia da Coruña e do correspondente convenio.
6. Aprobación da concesión de subvención nominativa ao Concello de Carballo para
cofinanciar o Mantemento da Unidade de Condutas Aditivas no ano 2021 e do
correspondente convenio.
Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios
7. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o
Concello de Oleiros para financiar a "XXVII Feira Alfarería Tradicional Alfaroleiros"
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais
8. Aprobación definitiva do Plan de Investimentos 2021, Oitava Fase
9. Aprobación técnica do Plan de Investimentos 2021, novena fase
10. Aprobación do Plan de Sendas Peonís 2021, cuarta fase
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11. Aprobación da rectificacion do acordo plenario adoptado en sesión celebrada o 10
de setembro de 2021, relativo a aprobación técnica do Plan de Sendas Peonís 2021,
Terceira Fase.
Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento
12. Aprobación da prórroga do prazo de vixencia do Convenio subscrito co concello
de Sada para cofinanciamento do subministro obxecto do Proxecto Xanela Aberta:
pantallas e totems de información turística
13. Ratificación da Resolución da Presidencia núm. 34833 de 3 de setembro de 2021
pola que se aproba a nova composición da Mesa de Contratación Permanente da
Deputación Provincial da Coruña que modifica a designada por Resolución da
Presidencia núm. 35664 de 15 de outubro de 2019
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio
Histórico e Cultural
14. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Mellora accesibilidade a
Fontán e reparación escaleira Avda. do Porto", do Concello de Sada, incluída no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único
de concellos) POS+ 2018 co código 2018.2000.0292.0
15. Aprobación do proxecto modificado número 2 do investimento denominado
"Construción de beirarrúas e saneamento en Pasarela", do Concello de Vimianzo,
incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017 co código 2017.3290.0392.0
16. Aprobación do Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da
Coruña e a ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CAMINO DE SANTIAGO polo que se
instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento do proxecto "A LOS
PIES DEL PEREGRINO"
17. Aprobación do Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da
Coruña e a ASOCIACIÓN PARA A XESTIÓN DO XEOPARQUE DO CABO ORTEGAL
polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento do
proxecto "ACTIVIDADES PROXECTO XEOPARQUE CABO ORTEGAL"
18. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña
e o Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña polo que se instrumenta unha
subvención nominativa para o cofinanciamento do proxecto "Realización de
actividades que impulsen a proxeción e promoción internacional da cidade da Coruña
como destino de produccións audiovisuais e de turismo cultural"
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior
19. 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 agosto de 2021 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 agosto de 2021.
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20. Aprobación da toma de coñecemento da remisión, ao Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas, da información da execución orzamentaria da Deputación
Provincial e dos seus entes dependentes correspondente ao segundo trimestre de
2021
21. Aprobación da toma de coñecemento da aprobación definitiva da Conta Xeral do
exercicio 2020 do Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña e da
incorporación do informe definitivo de auditoría financeira elaborado pola Intervención
Provincial.
22. Aprobación definitiva da Conta Xeral integrada do exercicio 2020, conformada
pola 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.
23. Aprobación do Plan de Acción da Presidencia 2021, para dar cumprimento ao
establecido no artigo 38 do Real Decreto 424/2017, do 27 de abril, polo que se regula
o réxime xurídico do Control Interno do Sector Público Local.
24. Aprobación de creación e bases cos criterios de distribución do incentivo de
produtividade para o persoal laboral (non directivo) da Fundación Axencia enerxética
provincial da Coruña (FAEPAC).
25. Desestimación do recurso de reposición interposto polo Colexio de Educadores/as
sociais de Galicia contra a aprobación da modificación da relación de postos de
traballo 2021.
26. Dación de conta das resolucións de presidencia número 34521/2021 e
34519/2021 polas que se nomea e cesa persoal eventual.
Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible
27. Aprobación da formalización dun convenio de colaboración coa Fundación
Axencia Enerxética Provincial da Coruña (FAEPAC) para cofinanciar o proxecto
"ASESORÍA ENERXÉTICA 2021"
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIÓNS
Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre sucursais bancarias no rural
Moción que presenta o Grupo Provincial Popular en apoio ao acceso á
poboación aos servizos financeiros
Moción que presenta o grupo provincial do PSdeG-PSOE contra o risco de
exclusión financeira da poboación rural da provincia
Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña,
en apoio á Illa da Palma pola erupción volcánica na zona de Cabeza Vaca o19 de
setembro de 2021
Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre a Mina de Touro
ROGOS E PREGUNTAS
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