Orde do día dos asuntos que se han tratar na sesión plenaria ordinaria que
terá lugar o venres, 24 de novembro, ás DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Toma de posesión do deputado do Partido Popular, don Juan Alonso Tembrás
2.-Toma de posesión da deputada do Partido Socialista, dona Patricia Blanco Fidalgo.
3.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 11/17, do 27 de outubro.
4.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, desde o 24 de
outubro ata o 20 de novembro de 2017.
5.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia sobre o nomeamento de
membro da Xunta de Goberno.
6.- Toma de coñecemento da comunicación dos grupos políticos coa adscrición
dos/as deputados/as ás Comisións Informativas e das modificacións efectuadas.
7.-Proposición da Presidencia sobre o cambio de data do Pleno ordinario do
duodécimo mes do ano 2017.
Comisión de Cultura e Normalización Lingüística
8.-Aprobación do convenio coa Real Academia Galega para financiar a Programación
do ano 2017.
9.-Aprobación do convenio coa Universidade de Santiago de Compostela para
financiar a programación para o fomento da educación, a investigación, a
transferencia do coñecemento e as actividades culturais, artísticas e científicas no ano
2017.
10.-Aprobación do convenio coa Asociación de Actores e Actrices de Galicia para
financiar os Premios María Casares 2017.
11.-Aprobación do convenio coa Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua
Galega para financiar a Programación do ano 2017.
12.-Aprobación do convenio coa Mesa pola Normalización Lingüística para financiar a
actividade “A liña do galego 2017”.
13.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o
Auditorio de Galicia correspondente á subvención nominativa outorgada para financiar
a Programación anual 2017
14.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a
Asociación Socio- Pedagóxica Galega (AS-PG) para financiar a “Enciclopedia da
historia da Literatura Galega dixital, 2016-2017”

15.-Concesión de subvención nominativa ao Concello de Betanzos para financiar a
subministración de Instalacións audiovisuais no Cine Alfonsetti e aprobación do
correspondente convenio.
Comisión de Deportes e Mocidade
16.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña
e a Fundación Abrente para financiar a realización do proxecto “Circuíto de Travesías
e Xogos pola Inclusión”.
Comisión de Promoción Económica e Emprego
17.-Aprobación da modificación da programación plurianual do PEL 2016-2019.
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento
18.-Aprobación inicial do expediente de desafectación e cesión de titularidade dun
predio no Polígono Industrial de Sabón (Arteixo), en favor do Concello de Arteixo.
19.-Modificación do acordo do Pleno celebrado en sesión plenaria de 27 de outubro
de 2017.
Comisión de Infraestruturas viarias, vías e obras provinciais e medio ambiente
20.-Aprobación do Plan de investimentos en vías provinciais 2017. VIII Fase: DP 4001
mellora de capa de rodaxe con mestura bituminosa en quente DP 4001 Baio a Laxe,
PQ 0+000 ao PQ 5+690 (Zas e Laxe); DP 1802 proxecto de ampliación de plataforma
e taboleiro na ponte sobre o río Rebardilla na DP 1802 PQ 10+650 (As Pontes).
21.-Aprobación do Plan de conservación en vías provinciais 2017. V Fase: DP 2901
mellora de firme con MBQ na DP 2901 Coristanco a Cereo PQ 0+000 ao 2+750
(Coristanco); DP 3301 mellora capa de rodaxe con mestura bituminosa en quente DP
3301 Rianxo a Bexo por Isorna PQ 5+000 ao PQ 10+200 (Rianxo).
22.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o
Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), para
cofinanciar o “Programa de educación, formación e divulgación ambiental para a
defensa e posta en valor do patrimonio natural no ano 2017”.
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios,
Turismo e Patrimonio Histórico Artístico
23.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o
Concello de Oroso para o financiamento da obra “Acondicionamento do campo de
fútbol de Oroso”.
24.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Melloras de accesibilidade no distrito
4” do Concello da Coruña incluída no Plan de acción social (PAS) 2015, 3ª fase
(código 2015.3110.0044.0).

25.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Cuberta e outros no Parque da
Lagoa de Mera” do Concello de Oleiros, incluída no Plan de acción social (PAS) 2015
3ª fase (código 2015.3110.0122.0).
26.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o
Concello de Boqueixón para o financiamento do “Plan para a promoción conxunta do
Entroido rural tradicional dos Xenerais da Ulla 2017”.
27.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o
Concello de Cambre para o financiamento da “II Romaría galaico romana - Galaicoi”.
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior
28.-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 outubro de
2017 e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación e polo
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña entre o 1 e o 31 de
outubro de 2017.
29.-Aprobación da aceptación da delegación de competencias tributarias do concello
de Teo para a recadación en período voluntario e executiva da taxa por ocupación do
dominio público con mesas e cadeiras.
30.-Aprobación da modificación do artigo 3.A da Ordenanza nº 16 de prezos públicos
aplicables ás actividades culturais, teatrais e escénicas que se han desenvolver no
Teatro Colón da Deputación da Coruña.
31.-Aprobación do cadro de persoal, da relación de postos de traballo e dos
organigramas para 2018
32.-Aprobación do orzamento xeral para o exercicio económico 2018 e bases de
execución
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