
 Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que 
terá lugar o martes, 26 de maio de 2015, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 4/15 do 24 de abril. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 8001 á nº 
10850, de 2015. 
 
Comisión de Benestar Social, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización 
Lingüística 
 
3.-Aprobación do convenio co Concello da Coruña para financiar o proxecto “Concilia 
os teus tempos”. Servizo de canguros municipais 2015. 
 
4.-Aprobación do convenio co Consorcio das Mariñas para financiar o “Mantemento 
do Servizo de Asesoría Xurídica social especializada no ano 2015”. 
 
Comisión de Cultura, Educación, Deporte e Mocidade 
 
5.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación  Provincial da Coruña 
e o Concello de Porto do Son para financiar o Programa de actividades do Centro de 
Interpretación do Castro de Baroña do ano 2015. 
 
6.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
o Centro Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia-CEIDA para o 
Programa de educación, formación e divulgación ambiental para a defensa e posta en 
valor do patrimonio natural 2015. 
 
7.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e a Asociación de Escritores en Lingua Galega para financiar o Programa de 
actividades culturais no ano 2015. 
 
8.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e a Fundación Real Federación Española de Fútbol para financiar a realización dun 
Campus de Fútbol. 
 
9.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e o Consorcio para la Promoción de la Música para financiar o Programa de 
actividades da Orquesta Sinfónica de Galicia no 2015. 
 
Comisión de Persoal e Réxime Interior 
 
10.-Aprobación dos novos modelos de declaración de rexistros de intereses. 
 
 
 
 



Comisión de Promoción Económica, Emprego, Medio ambiente e Turismo 
 
11.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Ferrol para financiar o proxecto “Plan de competitividade turística. Ano 
2015”. 
 
12.-Aprobación da modificación do convenio entre a Deputación e a Fundación 
Entreculturas-Fe y Alegría para financiar o proxecto da “Mellora no acceso a unhas 
infraestruturas educativas de calidade en tres escolas da rede núm. 1 de Fe y Alegría-
Chad”. 
 
13.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación  e a Fundación para 
el Fomento del Conocimiento de la Construcción Naval y de las Actividades Marítimas 
(EXPONAV) para financiar “Gastos de funcionamento da Fundación e do Museo da 
Construción”. 
 
14.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e Fundación 
Santiago Rey Fernández Latorre para financiar o proxecto “Voz Natura 2015”. 
 
Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos 
 
15.-Aprobación da modificación da 1ª fase da anualidade 2014 do Plan DTC 93: Unha 
Deputación para todos os concellos, pola rectificación do erro apreciado no orzamento 
de contrata da obra “Pavimentación de Cures e Cesar” do Concello de Boiro (código 
2014.3280.0032.0). 
 
16.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Pavimentación e acondicionamento 
de pista no lugar de Lamas” do Concello de Padrón, incluída no Plan provincial de 
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2014 co código 
14.2100.0141.0 e aprobación definitiva da obra. 
 
17.-Aprobación da modificación do proxecto da obra “Pavimentación do entorno do 
cruceiro de Outeiro (Artes)”, do Concello de Ribeira, incluída no Plan provincial de 
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) Adicional 1/2014, 
co código 14.2101.0315.0. 
 
18.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Camiño a Guimaráns (Carcacía) e 
outro”, do Concello de Padrón, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal (POS) 2015 co código 15.2100.0158.0 e 
aprobación definitiva da obra. 
 
19.-Aprobación do proxecto reformado da obra “Reparación camiño interior de Vigo e 
outros”, do Concello de Dodro, incluída na 2ª fase da anualidade 2014 do Plan DTC 
93: Unha deputación para todos os concellos (Código 2014.3280.0078.0). 
 
20.-Aprobación do proxecto reformado da obra “Mantemento e reparación na rúa río 
Eume e outras”, do Concello de Oleiros, incluída na 2ª fase da anualidade 2014 do 
Plan DTC 93: Unha deputación para todos os concellos (Código 2014.3280.0139.0). 
 
 
 



Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas 
 
21.-Dar conta do orzamento da Fundación Axencia Enerxética Provincia A Coruña 
(FAEPAC) correspondente ao exercicio 2015. 
 
22.-Dar conta da conta xeral do presuposto do Consorcio provincial contra incendios e 
salvamento da Coruña correspondente ao exercicio 2014. 
 
23.-Dar conta da conta xeral do presuposto da Fundación Axencia Enerxética 
provincia A Coruña (FAEPAC) correspondente ao exercicio 2014. 
 
24.-Informe sobre a resolución de discrepancias, art. 218 do Texto refundido da lei 
reguladora das facendas locais. 
 
25.-Informe sobre o estado de execución presupostaria a 31.03.2015 e proxección a 
31.12.2015. 
 
26.-Informe sobre o estado de execución presupostaria a 30.04.2015 e proxección a 
31.12.2015. 
 
27.-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 marzo. 
 
28.-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 abril. 
 
29.-Informe sobre o estado de tramitación das facturas correspondentes ao primeiro 
trimestre de 2015 na Deputación provincial e no Consorcio provincial contra incendios 
e salvamento da Coruña, en aplicación do establecido na Lei 15/2010, de 
modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de 
loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 
 
30.-Dar conta da información rendida ao Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas en cumprimento do artigo 16 da orde HAP/2015/2012 do 1 de outubro. 
Execución primeiro trimestre na Deputación Provincial da Coruña e no Consorcio 
provincial contra incendios e salvamento da Coruña, e do estado consolidado. 
 
31.-Dar conta da información rendida ao Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas en cumprimento do artigo 16 da orde HAP/2015/2012 do 1 de outubro. 
Liquidación do presuposto do exercicio 2014 da Deputación Provincial da Coruña, do 
Consorcio Provincial de Extinción de Incendios e Salvamento da Coruña e do estado 
consolidado. 
 
32.-Fiscalización a posteriori dos recursos propios da Deputación provincial e dos 
doutros entes públicos correspondentes ao exercicio 2013. 
 
ACTUACION DE CONTROL 
MOCIÓNS 
ROGOS E PREGUNTAS 
 
 


