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Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 21 de decembro de 2021, 

ás 12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información e actas  

1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 11/2021, de 26 de novembro.  

2. Dación de conta das Resolucións da Presidencia desde o 20 de novembro de 2021 ata o 14 de 

decembro de 2021.  

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

3. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Padroado do 

Museo do Pobo Galego polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinaciar o 

Proxecto de musealización da sala de historia de "A Galicia Medieval" e traslado de servizos aos 

novos espazos rehabilitados da ala sur.  

4. Aprobación da concesión de subvención nominativa a Asociación Cultural Correlingua para 

financiar o Proxecto de Correlingua 2021 na provincia da Coruña "Inmunízate co galego" e 

aprobación do correspondente convenio de colaboración  

Comisión de Benestar Social e Educación  

5. Aprobación da concesión de subvención nominativa á Fundación Down Compostela para o 

cofinanciamento do Arranxo das cubertas no centro de servizos Down Compostela e do 

correspondente convenio.  

6. Aprobación da concesión de subvención nominativa á Asociación de Pais de Persoas con 

Trastorno de Espectro Autista (T.E.A.) da Provincia da Coruña para financiar o Equipamento do 

Servizo de atención diúrna terapéutica para persoas con autismo e do correspondente convenio.  

Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios  

7. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e o Concello de Camariñas para 

financiar "XXX Mostra do Encaixe de Camariñas 2021"  

8. Aprobación do convenio entre a Deputación e a Confederación Galega de Persoas con 

Discapacidade (COGAMI) para financiar o proxecto "Servizo de Intermediación Laboral 2021"  

9. Aprobación do convenio entre a Deputación e a entidade Casa do Mel para financiar o programa 

"Selección, Reprodución e Mellora Xenética da Abella Negra Local"  
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Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais  

10. Aprobación definitiva do Plan de Investimentos 2021, quinta fase, segunda relación  

11. Aprobación definitiva do Plan de Sendas Peonis 2021, primeira fase  

12. Aprobación definitiva do Plan de Sendas Peonis 2021, segunda fase, primeira relación  

13. Aprobación definitiva do Plan de Vías Provinciais (VIPI) 2021, terceira fase  

14. Aprobación do Plan de Conservación vías provinciais, quinta fase  

15. Aprobación do Plan de Sendas Peonis 2021, sexta fase  

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento  

16. Aprobación do convenio de colaboración entre o concello da Coruña e a Deputacion da Coruña 

para a autorización do uso do polideportivo do I.E.S Rosalía Mera para o desenvolvemento de 

actividades deportivas municipais.  

17. Aprobación 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 (2022-2023)  

18. Ratificación da Resolución da Presidencia Nº 48179 de13 de decembro de 2021 pola que aproba 

o Plan Anual de Contratación para o ano 2022.  

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

19. Aprobación do prego modificado da subministración denominada " Subministración dun tractor e 

de dúas trituradoras para obras e servizos", do Concello de Coristanco, incluída no Plan provincial de 

cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2016 co código 2016.2100.0061.0  

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 novembro 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 novembro de 2021.  

21. Dación de conta do Plan de control interno 2022.  

22. Dación de conta dos informes de control financeiro derivados do Plan de control interno 2020.  

23. Dación de conta do acordo plenario do Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da 

Coruña, adoptado na sesión do 26.11.2021, polo que se toma coñecemento da comunicación do 

Consello de Contas en relación coa rendición da conta xeral do Consorcio.  

24. Aprobación do Regulamento de xestión de aprazamentos e fraccionamentos.  

25. Dación de conta da resolución de presidencia número 46963/2021 pola que se nomea e cesa 

persoal eventual.  
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Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible  

26. Aprobación da formalización dun convenio administrativo de colaboración coa Fundación Santiago 

Rey Fernández-Latorre, para o cofinanciamento do Proxecto "Voz Natura 2021"  

27. Aprobación da formalización dun convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial 

da Coruña e a Cámara Ofical de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela, para 

financiar o proxecto "Coworking dixital CCompostela", no marco do Plan de Emprego Local (PEL), 

anualidade 2021.  

28. Aprobación da formalización dun convenio administrativo co Concello de A Pobra para cofinanciar 

as actividades do proxecto "Coworking Pobra", dentro do Plan de Emprego Local  

29. Aprobación da modificación e prórroga do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial 

da Coruña e o Concello de Ferrol para financiar o proxecto "Liña de axuda única, gastos correntes, do 

plan de mantemento e impulso da actividade económica no termo municipal de Ferrol (PAME3), no 

marco do Plan de Emprego Local, PEL, anualidade 2021"  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIÓNS  

 Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación da Coruña, relativa á 

renovación do convenio para o desenvolvemento dos Grupos de Emerxencia Supramunicipais no 

próximo período 2022-2024 para mellorar a cobertura do mapa actual das emerxencias.  

 Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación da Coruña, para mostrar o 

apoio sin fisuras ás Forzas e Corpos de Seguridade e para esixir ao goberno de España que non 

modifique a Ley de Seguridade Cidadá  

 Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica de apoio á derrogación da Lei Mordaza  

 Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica para a moratoria da minería mariña  

ROGOS E PREGUNTAS 

  


