
 

Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 29 de abril de 2022, ás
12:00 horas. 

ASUNTOS 

Información e actas 

1. Aprobación da acta da sesion anterior, número 3/2022, do 25 de marzo. 

2. Dación de conta das Resolucións da Presidencia desde o 19 de marzo de 2022 ata o 22 de abril de
2022. 

Comisión de Benestar Social e Educación 

3. Aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) POS+ Adicional 1/2022 para o financiamento dos gastos sociais extraordinarios
do exercicio 2022. 

Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios 

4.  Aprobación  do  convenio  de  colaboración  entre  a  Deputación  e  a  Fundación  EXPONAV para
financiar os "Gastos de funcionamento da Fundación e do Museo da Construción Naval 2022" 

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais 

5. Aprobación definitiva do Plan de Investimentos 2020, quinta fase; conformado polo proxecto de
obra Mellora do Trazado da DP 2206 PQ 0+920 ao 1+220 Rego de Tide (Cedeira) 

6. Aprobación do Plan de Conservación de vias provinciais 2022, segunda fase, DP 8001 Cruces a
Penablanca; Reforzo de Fime e Mellora superficial PQ 0+000 ao PQ 3+000 (Sobrado) 

7. Aprobación técnica do Plan de Vías Provinciais (VIPI) 2022, terceira fase integrado polo proxecto
DP 1406 de Neaño ao Allo por Cesullas. Mellora da seguridade viaria PQ 0+680 ao 1+900 (Cabana
de Bergantiños) 

8. Aprobación do Plan de Vías Provinciais (VIPI) 2022, cuarta fase integrado polo proxecto DP 1002
da estrada AC-234 Arzua-Corredoiras á Gandara; Senda peonil e mellora de seguridade viaria entre
os PQ 1+380 ao 2+080 (Boimorto) 

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento 

9. Aceptación da encomenda da Asociación de Concellos do Camiño Inglés para a tramitación de
expediente de contratación das obras derivadas do proxecto técnico de actuacións de mellora e posta
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en valor do Camiño Inglés 

10. Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o
Concello  de Vilarmaior  polo  que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar  as
obras de melloras na piscina municipal. 

11. Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o
Concello de Mazaricos polo  que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar  as
obras de Reforma e ampliación do edificio de Protección Civil da Picota. 

12. Aprobación dun convenio de cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o
concello de Cabanas polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento
das obras de mellora da accesibilidade e servizos urbanos na estrada N651 ( marxe dereito sentido
Ferrol) entre os PKS 20+940 e 21+460, en Cabanas 

13. Aprobación dun convenio de cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o
concello de Boimorto polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento
das obras de Acondicionamiento do Parque público na Gándara. 

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

14. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Pozo de bombeo nº 2,  impulsión e
colectores en Orto e Crendes" do Concello de Abegondo, cofinanciado pola Deputación a través do
convenio de colaboración 13/2019 BIS 

15. Aprobación do segundo 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 

16.  Aprobación  do  proxecto  modificado  do  investimento  denominado  "Nova  rede  de  bombeo  A
Barquiña - Río do Porto", do Concello de Noia, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos  de  competencia  municipal  (Plan  único  de  concellos)  POS+  2018,  co  código
2018.2000.0233.0,  levantamento das  condicións ás que quedou sometido  e  aprobación  definitiva
desta obra. 

17. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Beirarrúas e formación de rede
de saneamento no lugar de As Tablas. parroquia de Salto", do Concello de Oza-Cesuras, 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 2017.2001.0682.0 

18.  Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Pavimentación de viais  nas
parroquias  de  Souto  e  Vilamourel",  do  Concello  de  Paderne,  incluído  no  Plan  provincial  de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+Adicional
2/2018, co código 2018.2002.0809.0 

19.  Aprobación  do  proxecto  modificado  do  investimento  denominado  "Dotación  das  redes  de
saneamento e abastecemento de auga no lugar de Quintáns, na parroquia de Isorna - Fase 1", do
Concello de Rianxo, incluído na 1ª fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+Adicional 2/2021 co código 2021.2102.0540.0,
levantamento das condicións ás que quedou sometido e aprobación definitiva deste investimento 

20. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Mellora de instalacións e pavimentos en
camiños de Piñeiro, Meirás", do Concello de Sada, incluído no Plan provincial de cooperación ás
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obras  e  servizos  de  competencia  municipal  (Plan  único  de  concellos)  POS+  2020  co  código
2020.2200.0262.0. 

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

21. Aprobación da toma de coñecemento da información do período medio de pago a proveedores á
que se refire o Real Decreto 1040/2017, do 22 de decembro (que modifica o Real Decreto 635/2014,
do 25 de xullo) e da relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación Provincial da
Coruña e os seus entes dependentes (Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña
e Fundación Axencia Enerxética da Coruña), correspondente a marzo de 2022. 

22. Dación de conta do informe sobre o estado de execución orzamentaria correspondente a marzo
de 2022 e proxección a 31/12/2022. 

23. Dación de conta da Memoria do Servizo Provincial de Orzamentos e Asistencia Económica a
Concellos correspondente ao ano 2021. 

24. Dación de conta do informe sobre o estado da tramitación das facturas da Deputación Provincial e
da remisión ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas dos informes de Morosidade da
Entidade e dos seus entes dependentes (Consorcio  Provincial  Contraincendios e Salvamento da
Coruña e Fundación Axencia Enerxética) correspondente ao primeiro trimestre de 2022. 

25.  Dación  de  conta  da  liquidación  do  orzamento  do  Consorcio  Provincial  Contraincendios  e
Salvamento da Coruña do exercicio 2021. 

26. Dación de conta da remisión da liquidación do orzamento do exercicio 2021 da Deputación e dos
seus entes dependentes á Administración do Estado e da liquidación da Deputación á Comunidade
Autónoma. 

27.  Dación de conta do Informe da fiscalización a posteriori  dos recursos propios da Deputación
provincial e doutros entes públicos correspondentes ao exercicio 2020. 

28. Dación de conta da liquidación definitiva do exercicio de 2021 ás entidades públicas usuarias dos
servizos tributarios. 

29. Dación de conta da actualización das entregas a conta realizadas no exercicio 2022 e da entrega
a conta de abril de 2022 ás entidades públicas usuarias dos servizos tributarios. 

30. Dación de conta do nomeamento da comisión liquidadora do control interno das oficinas de zona
2021. 

31. Aprobación das Bases singulares para a xestión por delegación da recadación executiva das
sancións  municipais  derivadas  de  infraccións  de  tráfico  e  restantes  sancións  non  tributarias  do
Concello da Coruña e aceptación da delegación acordada polo Concello. 

32. Dación de conta da resolución de presidencia número 16176/2022 pola que se nomea persoal
eventual. 

Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible 

33. Aprobación da formalización dun convenio administrativo entre a Deputación provincial da Coruña
e o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) para financiar o
"programa de educación, capacitación, divulgación e participación ambiental:  para unha transición
ecolóxica para a anualidade 2022" 
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ACTUACIÓN DE CONTROL: 
MOCIÓNS 

Moción do Grupo Provincial da Marea Atlántica en apoio ao Sáhara 

Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica en apoio ao Día das Letras Galegas Luísa Villalta

Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña, para habilitar
unha liña de axudas dirixidas aos concellos da provincia destinada a sufragar o aumento do gasto de
enerxía eléctrica e os hidrocarburos 

Moción  que  presenta  o  grupo  provincial  do  PSdeG-PSOE  sobre  servizos  ferroviarios
competitivos, eficientes e útiles para as persoas 

ROGOS E PREGUNTAS
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