
 Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que 
terá lugar o venres, 26 de febreiro de 2016, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 1/2016, do 29 de xaneiro. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia da número 1651 á 
número 4250, de 2016. 
 
3.-Proposición da Presidencia sobre o cambio de data da sesión ordinaria do terceiro 
mes de 2016. 
 
Comisión de Cultura e Normalización Lingüística 
 
4.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
o Consorcio para la Promoción de la Música para financiar a Tempada lírica 2015. 
Segunda parte. 
 
Comisión de Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero 
 
5.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a 
Asociación do Pequeno Comercio da Pobra do Caramiñal para financiar o “Proxecto 
para a inclusión laboral de persoas con discapacidade no pequeno comercio 2015”. 
 
Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais e Medio Ambiente 
 
6.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Mellora da intersección na DP 5403 
Gándara a Santa Cecilia PK 1,370, no Concello de Narón, incluída no Plan de 
conservación de vías provinciais 2015. Código 15.1100.0034.0. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
 
7.-Dar conta da Resolución 2737/2016 do 3 de febreiro de 2016 pola que se aproba a 
modificación do texto do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da 
Coruña e o Club Esgrima  Coruña para financiar o proxecto “Esgrima Conecta”. 
 
8.-Modificación do prazo de cesión de uso do local do edificio da Milagrosa, relativo 
ao convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Fundación 
Odontoloxía Solidaria, para a cesión dun local de 152 m2 no edificio da Milagrosa  
para a instalación da Clínica Dental 4º Mundo da Fundación, e desenvolver a 
atención, por parte de profesionais voluntarios, en materia de saúde bucodental, a 
persoas en situación de exclusión social de toda a provincia da Coruña. 
 
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a  Municipios, 
Turismo e Patrimonio Histórico-Artístico 
 
9.-Aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (POS) 2016. 



 
10.-Aprobación da modificación do proxecto da obra “Mellora do firme na estrada de 
Ordes a Cerceda por Virís entre o P.Q. 6+500 e o límite municipal”, do Concello de 
Ordes, cofinanciado pola Deputación a través do convenio de colaboración 96/2015. 
 
11.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e Costa da Morte Asociación Turística C.M.A.T. para o financiamento do proxecto 
“Desenvolvemento turístico da Costa da Morte”. 
 
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior 
 
12.- Aprobación do informe sobre o estado de execución orzamentaria a 31/01/2016 e 
proxección a 31/12/2016. 
 
13.-Aprobación da información sobre o período medio de pago a provedores a que se 
refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, correspondente ao mes de xaneiro de 
2016. 
 
14.-Aprobación do informe do estado de execución dos investimentos financeiramente 
sostibles aprobados nos exercicios 2014 e 2015. 
 
15.- Toma de coñecemento da liquidación do orzamento da Deputación provincial 
correspondente ao exercicio 2015 e aprobación da súa remisión a outras 
administracións. 
 
16.-Toma de coñecemento  da información, relativa a execución do orzamento no 
cuarto trimestre de 2015, rendida ao Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas en cumprimento da Orde HAP/2082/2014, do 7 de novembro, pola que se 
modifica a Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as 
obrigas de subministración de información establecidas na Lei orgánica 2/2012, do 27 
de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade e aprobación da súa publicación. 
 
17.-Renuncia de don Carlos Negreira Souto á súa condición de deputado provincial. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
-Moción do Grupo Provincial Compostela Aberta por un paso seguro das persoas 
refuxiadas. 
ROGOS E PREGUNTAS 


