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Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 30 de xuño de 2021, ás 

12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información e actas  

1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 5/2021, do 28 de maio.  

2. Dación de conta das Resolucións da Presidencia, do 22 de maio de 2021 ata o 21 de xuño de 2021  

Comisión de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística  

3. Aprobación da prórroga do Convenio de colaboración co Concello da Coruña para Mantemento 

xeral da casa de acollida e dous pisos de inclusión e transición á vida autónoma, anualidade 2021, de 

acordo ao Protocolo de acceso á Rede Galega de Acollemento para mulleres que sofren violencia de 

xénero da Xunta de Galicia e ao Programa de apoio á rede de acollemento para mulleres en situación 

de violencia de xénero da Deputación Provincial da Coruña (PRAM)  

Comisión de Benestar Social e Educación  

4. Aprobación da concesión de subvención nominativa ao Concello de Culleredo para cofinanciar o 

Mantemento xeral e reserva de cinco prazas no Centro Ocupacional "A Escada" no ano 2021 e do 

correspondente convenio.  

5. Aprobación da concesión de subvención nominativa á Fundación Paideia Galiza para cofinanciar o 

Programa de voluntariado social en países europeos para mocidade desempregada no ano 2021: 

accións informativas e formativas e do correspondente convenio de colaboración  

Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios  

6. Aprobación do convenio de colaboración que instrumenta a concesión dunha subvención 

nominativa coa Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) para financiar o 

proxecto "Servizo de Intermediación Laboral 2020"  

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais  

7. Aprobación do Plan de investimentos 2021, Sexta Fase  

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento  

8. Aprobación dun Convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o 

Concello de Ames para cofinanciar as obras de Acondicionamento e mellora térmica de cuberta e 

fachadas da EIM O Bosque en Bertamiráns  
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9. Aprobación da prórroga da vixencia do convenio de cooperación entre a Excma. Deputación 

provincial da Coruña e o concello de Carnota polo que se instrumenta unha subvención nominativa 

para o cofinanciamento das obras de Mellora ambiental no Campo de Fútbol de Lariño  

10. Aprobación do cambio de titularidade por mutación demanial, a prol do Concello de A Coruña, das 

estradas: - DP 3001, Acceso ao sanatorio de Sta. Gema en Palavea , - DP 3003, S. Pedro de Visma a 

Mazaido e - DP 3007, A Grela á Moura  

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

11. Aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan 

único de concellos) POS+ 2021  

12. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Pav. V. P. Nantón", do Concello da 

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

único de concellos) POS+ 2020 co código 2020.2200.0207.0.  

13. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Rehabilitación do convento das Donas" 

do Concello de Betanzos, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019, co código 2019.2200.0310.0, 

levantamento das condicións ás que quedou sometida e aprobación definitiva desta obra  

14. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Reforma e mellora infraestruturas da 

agua en ETAP e EDAR de As Lagoas" do Concello de Boimorto, incluída na 1ª Fase do Plan 

provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) 

POS+ADICIONAL 1/ 2019 co código 2019.2001.0426.0  

15. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Mellora firme viario de Pedrouzo a 

Igrexa de Pousada e outros", do Concello de Boqueixón, incluído no Plan provincial de cooperación 

ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2020 co código 

2020.2200.0211.0, levantamento da condición á que quedara sometida e aprobación definitiva desta 

obra  

16. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Rede de sumidoiros da área 

recreativa da Veiga a Batán, 2ª Fase", do Concello de Cabanas, incluído no Plan provincial de 

cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017 co 

código 2017.3110.0136.0, levantamento das condicións ás que quedou sometido e aprobación 

definitiva deste investimento  

17. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Colocación de pista multideporte. Praza 

As Brañas." do Concello de Negreira, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos 

de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019, co código 2019.2000.0201.0  

18. Aprobación do proxecto modificado número 2 do investimento denominado "Colectores xerais e 

EDAR de Vedra", do Concello de Vedra, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e 

servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 co código 2019.2200.0377.0  

19. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Mellora de viais nas parroquias 

de Tabeaio e Sergude", do Concello de Carral, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e 

servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 co código 

2019.2000.0135.0, levantamento das condicións ás que quedou sometido e aprobación definitiva 

deste investimento  

20. Aprobación do proxecto modificado número 2 do investimento denominado "Obras de 
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rehabilitación e conservación no pavillón do colexio público A Magdalena", do Concello das Pontes de 

García Rodríguez, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 

municipal (POS) 2016 co código 2016.2100. 0157.0  

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

21. 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 maio 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 maio de 2021.  

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

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

23. Aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo, cadro de persoal e 

organigrama 2021  

24. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 4/2021 de aprobación polo 

Pleno.  

25. Aprobación da modificación da Base 10ª das de Execución do Orzamento do exercicio 2021.  

26. Aprobación dos estados demostrativos da xestión recadatoria dos recursos doutros entes públicos 

e dos recursos propios dos exercicios 2019 e 2020.  

27. Aprobación da adhesión ao convenio entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e a 

Federación Española de Municipios e Provincias en materia de intercambio de información tributaria e 

colaboración na xestión recadatoria coas entidades locais.  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIÓNS  

 Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre o catálogo do Pazo de Meirás  

 Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre parque eólico no Monte do Gato  

  Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña, para esixir ao 

Goberno de España que respete as decisións xudiciais e non conceda o indulto aos líderes 

independentistas cataláns condenados por sedición  

 Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña, para que ceda 

a titularidade aos concellos da provincia nos tramos que así o soliciten, as estradas de titularidade 

provincial que discorran polos seus municipios  

 Moción do Grupo Provincial Socialista para instar á Xunta de Galicia a que cumpra co Pacto e 

o Fondo de Cooperación Local  

ROGOS E PREGUNTAS 

  


