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Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 27 de novembro de 2020, 

ás 12:00 horas. 

 

ASUNTOS 
 

 
Información e actas 

 

1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 11/2020, de 30 de outubro. 
 

2. Proposición da Presidencia sobre cambio de data da sesión ordinaria do Pleno de decembro de 

2020. 

3. Dación de conta das resolucións da Presidencia desde o 24 de outubro de 2020 ata o 20 de 

novembro de 2020. 

 

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

4. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Consorcio 

Universitario do Centro Asociado á UNED da Coruña polo que se instrumenta unha subvención 

nominativa para o cofinanciamento do Programa de actividades sociais e de divulgación cultural no 

ano 2020. 

 

Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios 
 

5. Aprobación  da  prórroga  do  convenio  co  Concello  de  Aranga  (en  nome  da  Comunidade 

Intermunicipal Lambre-Mandeo) para financiar o subministro "Camión ríxido 4x4" 

 

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais 
 

6. Aprobación da 2ª RELACION DO PLAN DE INVERSIÓN EN VIAS PROVINCIAIS 2019, 3ª FASE 

integrada polo proxecto DP 5602 Negreira a Pontenafonso, P.Q. 6,105 a 8,63. Ampliación e mellora 

da seguridade vial, 

7. Aprobación da 4ª RELACION DO PLAN DE INVERSION EN VIAS PROVINCIAIS 2019, 2ª FASE 

integrada polo proxecto Ampliación e Mellora da DP 0402 Ares a Chanteiro, pq 3+700 ao 4+700 

(Ares). 

8. Aprobación provisional do proxecto DP 5604 Outes á Pereira por Pesadoira.- Mellora da travesía 

de Serra de Outes pq 0+000 ao 0+340 (Outes), incluído na 2ª FASE DO PLAN DE TRAVESIAS 2019. 

9. Aprobación do PLAN DE INVERSIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS 2020, 3ª FASE, integrado polo 

proxecto de MELLORA DE SEGURIDADE VIARIA NA DP 7901 DO PQ 0+130 AO PQ 1+600 , 

CONCELLO DE SANTISO 
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Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento 
 

10. Aprobación do convenio de cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o 

Concello de Camariñas para cofinanciar as obras de Renovación da rede principal de abastecemento 

de Camariñas 

11. Aprobación da prórroga do convenio de cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da 

Coruña e o Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) do concello da Coruña para a xestión 

compartida do Teatro Colón 

12. Aprobación da modificación do asunto núm. 11 da orde do día do Pleno celebrado o 30 de outubro 

de 2020 relativo á aprobación da prórroga do prazo de vixencia do Convenio subscrito co concello de 

RIANXO para o cofinanciamento das obras da instalación dun ascensor no edificio municipal Centro 

Social Liceo, por un erro de transcripción. 

13. Aprobación da modificación dos seguintes Pregos Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares: 

- Prego tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación 

mediante procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicación con 

aplicación de xuízos de valor e criterios de apreciación automática) das obras comprendidas nos 

plans provinciais e outras obras provinciais - Prego tipo de cláusulas administrativas particulares que 

haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto simplificado (mediante a 

aplicación de fórmulas) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais - 

Prego tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación 

mediante procedemento aberto simplificadísimo das obras comprendidas nos plans provinciais e 

outras obras provinciais 

 

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

14. Aprobación das Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos) "POS+ 2021" 

15. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Saneamento en Casal de María 

e Vila do Río", do Concello de Cedeira, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos 

de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017 co código 2017.3110.0146.0 

16. Aprobación do prego de prescricións técnicas modificado da subministración denominada 

"Adquisición de autobús. Monfero", incluído na 3ª fase do PAS 2015, co código 2015.3110.0105.0 

17. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Pavimentación de viais nas parroquias 

de San Fiz, Val Xestoso, Queixeiro e Vilachá" do Concello de Monfero, incluída na 1ª Fase do Plan 

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

POS+ADICIONAL 1/ 2019 por maior achega provincial, co código 2019.2001.0511.0 

18. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Acondicionamento de parcela 

para zona de ocio e espallamento na rúa Ramón Cabanillas", do Concello das Pontes de García 

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

(Plan único de concellos) POS+ 2017 co código 2017.3290.0360.0 

19. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Parque en As Basoñas", do 

Concello de Porto do Son,  incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 co código 2019.2100.0050.0 
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Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior 

20. 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 outubro de 2020 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 outubro de 2020. 

21. Dación de conta dos expedientes de modificación de créditos de anulación da incorporación de 

remanentes números 3 e 4, de aprobación pola presidencia. 

22. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 5/2020 de aprobación polo 

Pleno. 

23. Aprobación da toma de coñecemento da remisión, ao Ministerio de Facenda e Administracións 

Públicas, da información da execución orzamentaria da Deputación Provincial e dos seus entes 

dependentes (Consorcio provincial contraincendios e salvamento da Coruña e Fundación axencia 

enerxética da provincia da Coruña) correspondente ao terceiro trimestre de 2020, en cumprimento do 

disposto na Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de 

subministración da información prevista na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade 

orzamentaria e sustentabilidade financeira. 

24. Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado da tramitación das facturas da 

Deputación Provincial e dos informes de Morosidade da Entidade e dos seus entes dependentes 

(Consorcio Provincial contraincendios e salvamento da Coruña e Fundación Axencia enerxética da 

provincia da Coruña) correspondente ao terceiro trimestre de 2020, así como da súa remisión ao 

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, en cumprimento do establecido na Lei 15/2010, do 

5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de 

loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 

25. Aprobación da toma de coñecemento da remisión, ao Ministerio de Facenda, da información do 

Coste Efectivo dos Servizos da Deputación Provincial da Coruña e do seu ente dependente 

Consorcio provincial contraincendiios e salvamento da Coruña. 

26. Aprobación da aceptación da delegación de competencias de xestión, recadación e inspección 

tributaria do Concello de Coristanco. 

27. Aprobación da modificación da política de seguridade da Deputación Provincial da Coruña 

revisada en outubro de 2020. 

28. Dación de conta da aprobación do orzamento/plan de actuación da Fundación Axencia Enerxética 

Provincial da Coruña "FAEPAC" para o exercicio 2021. 

29. Aprobación inicial da relación de postos de traballo, cadro de persoal e organigrama 2021 
 

30. Aprobación inicial do Orzamento Xeral da Deputación Provincial da Coruña para o exercicio 

económico 2021 e das súas bases de execución. 

 

Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible 
 

31. Aprobación  da  designación  da  deputada  provincial  dona  Cristina  Capelán  Cancelo  como 

Vicepresidenta da Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña (FAEPAC) 
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ACTUACIÓN DE CONTROL: 

MOCIÓNS 

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

incrementar as axudas ao Banco de alimentos, co obxecto de atender de maneira inmediata ás 

familias máis  necesitadas, e a aquelas  que se atopan en situación de vulnerabilidade social e 

económica, para garantir a atención a todas as persoas que necesiten alimentos na nosa provincia 

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

Goberno a posta en marcha dun plan extraordinario "Red vial provincial 2021/2022" que impulse 

obras integrais de mellora e conservación nas carreteras de titularidade provincial. 

Moción sobre os dereitos do pobo do Sáhara 
 

Moción conxunta relativa ás estatuas do Mestre Mateo que se atopan no Pazo de Meirás 

ROGOS E PREGUNTAS 


