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Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 29 de outubro de 2021, ás 

12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información e actas  

1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 9/2021, de 1 de outubro  

2. Dación de conta das Resolucións da Presidencia, desde o 25 de setembro ata o 22 de outubro de 

2021.  

Comisión de Deporte e Mocidade  

3. Aprobación do Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de 

Boiro polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar a realización dun campus 

de voleibol no concello de Boiro, no ano 2021.  

Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios  

4. Aprobación dos cambios no texto do convenio de colaboración entre o IGAPE, Deputación da 

Coruña, o Concello de A Coruña, a Universidade da Coruña e o Clúster TIC Galicia para a 

elaboración do plan director e constitución da estrutura de gobernanza da Cidade das TIC.  

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais  

5. Aprobación técnica do Plan de Sendas Peonis 2021, quinta fase, integrado polo proxecto DP 7602 

Feira de San Sadurniño a Riboira. Ampliación e senda do PQ 0+100 ao 1+600 , Concello de San 

Sadurniño  

6. Aprobación do Plan de Conservación de vias provinciais 2021, segunda fase, integrado polo 

proxecto Mellora de firme con MBQ na DP 6805 Campara a Pazos P.Q. 3+000 ao P.Q. 5+200. 

(Ponteceso)  

7. Aprobación do proxecto modificado REF. DP 5811 /R Oleiros a Coruxo de Arriba. Travesía ramal 

rúa do Souto (Oleiros), incluído no Plan de Travesias  

8. Aprobación do proxecto modificado REF. DP 1802 Veiga de Cabana ás Pontes de García 

Rodriguez, P.Q. 0+000 ao 8+808, ampliación de plataforma e mellora de trazado; incluído no Plan de 

Vías Provinciais 2019  

9. Aprobación do Plan de Investimentos 2021, décima fase, integrado polo proxecto DP 5201 Muxía a 

Touriñán pola costa. Glorieta PQ 2+475 Mellora capa rodaxe PQ 0+000 a 2+475, Concello de Muxía  

10. Aprobación do Convenio de colaboracion entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o 

Concello de Trazo para a execución das obras de reparación de camiños municipais afectados por 
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desvío de tráfico como consecuencia das obras de construcción da Ponte Rego Gatofero na DP 7804, 

Concello de Trazo, así coma aprobación do citado proxecto.  

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento  

11. Aprobación da modificación da vixencia do Convenio subscrito co concello de CARRAL para o 

cofinanciamento das obras de Mellora da seguridade peonil no concello.  

12. Aprobación da modificación da vixencia do Convenio subscrito co concello de PONTEDEUME 

para o cofinanciamento das obras de Reforma interior e mellora da accesibilidade do centro social de 

Vizús (antiga escola unitaria de Centroña).  

13. Aprobación da prórroga do prazo de vixencia do Convenio subscrito co concello de AMES para 

cofinanciamento das obras de protección e consolidación da calzada e o Arco da Ponte Cabirta no río 

Sar.  

14. Aprobación da prórroga do prazo de vixencia do Convenio subscrito co concello de AMES para 

cofinanciamento das obras de Acondicionamento e mellora térmica de cuberta e fachadas da EIM O 

Bosque en Bertamiráns.  

15. Aprobación da prórroga do prazo de vixencia do Convenio subscrito co concello de AS PONTES 

DE GARCÍA RODRÍGUEZ para cofinanciamento das obras de Rehabilitación de cuberta, fachada e 

pavimento no polideportivo Monte Caxado.  

16. Aprobarción da prórroga do prazo de vixencia do Convenio subscrito co concello de CAMARIÑAS 

para cofinanciamento das obras de Renovación da rede principal de abastecemento de Camariñas.  

17. Aprobación da prórroga do prazo de vixencia do Convenio subscrito co concello de CAMBRE para 

cofinanciamento das obras de acondicionamento de pista polideportiva exterior do CEIP Wenceslao 

Fernández Flórez.  

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

18. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Ampliación da ponte sobre o 

Río Brexa na estrada municipal entre o lugar da Calle e o lugar do Penedo", do Concello de Carral, 

incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único 

de concellos) POS+Adicional 1/ 2018, 1ª fase, co código 2018.2001.0632.0  

19. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a Federación Española 

de Surf polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento do proxecto 

"Aprende a través del surfing"  

20. Aprobación da modificación da cláusula XIII da vixencia do convenio administrativo de 

cooperación entre a Deputación da Coruña e o concello de Ares polo que se instrumenta unha 

subvención nominativa para o cofinanciamento do proxecto "Cuberta da cociña do mosteiro de santa 

Catalina de Montefaro"  

21. Aprobación da modificación da cláusula XIII da vixencia do convenio administrativo de 

cooperación entre a Deputación da Coruña e o concello de Mugardos polo que se instrumenta unha 

subvención nominativa para o cofinanciamento do proxecto "Pista de Pumptrack en O Baño T.M. 

Mugardos"  

22. Aprobación da modificación da cláusula XIII da vixencia do convenio administrativo de 

cooperación entre a Deputación da Coruña e o concello de Pontedeume polo que se instrumenta 
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unha subvención nominativa para o cofinanciamento do proxecto "Praza no camiño inglés"  

23. Aprobación da modificación da cláusula XIII da vixencia do convenio administrativo de 

cooperación entre a Deputación da Coruña e o concello de Narón polo que se instrumenta unha 

subvención nominativa para o cofinanciamento do proxecto "Rehabilitación do muíño de Xuvia"  

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

24. 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 setembro 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 30 de setembro de 2021.  

25. Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado de execución orzamentaria 

correspondente a setembro de 2021 e proxección a 31/12/2021.  

26. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 6/2021 de aprobación polo 

Pleno.  

27. Aprobación da toma de coñecemento 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 

terceiro trimestre de 2021.  

28. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal xeral  

29. Aprobar inicialmente a supresión do prezo público pola utilización do pavillón polideportivo 

"Rosalía Mera" e a derrogación da ordenanza Nº 13  

30. Aprobación da aceptación da delegación de competencias tributarias do Concello de Valdoviño 

(XESTIÓN CATASTRAL)  

Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible  

31. Aprobación da ratificación polo Pleno do acordo da Xunta de Goberno de elaboración do proxecto 

piloto de plan de acción local da Axenda Urbana para "A Costa da Morte" e acordo de solicitude de 

subvención ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIÓNS  

 Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre os servizos de apoio ás persoas migrantes  

 Moción do Grupo Provincial da Marea Atlántica sobre a moratoria eólica  

ROGOS E PREGUNTAS 

  


