
 

Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 28 de maio de 2021, ás
12:00 horas. 

ASUNTOS 

Información e actas 

1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 4/2021, do 30 de abril. 

2. Dación de conta das Resolucións da Presidencia, do 24 de abril ao 21 de maio 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 Consorcio
para a Promoción da Música para cofinaciar o Programa de actividades da Orquestra Sinfónica de
Galicia no ano 2021. 

4.  Aprobación  do  convenio  de  colaboración  entre  a  Deputación  Provincial  da  Coruña  e  a  Real
Academia  Galega  polo  que  se  instrumenta  unha  subvención  nominativa  para  cofinanciar  a
Programación do ano 2021. 

Comisión de Benestar Social e Educación 

5. Aprobación da concesión de subvención nominativa á Asociación Banco de Alimentos Rias Altas
para o cofinanciamento da Adquisición de alimentos de primeira necesidade e contratación de persoal
e do correspondente convenio de colaboración 

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais 

6. Aprobación do PLAN DE INVERSIONS 2021, CUARTA FASE 

7. Aprobación técnica do PLAN DE INVERSIONS 2021, QUINTA FASE 

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento 

8. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación provincial da Coruña e a Universidade
de Santiago de Compostela, xunto cos Ilustres Colexios de Avogados e de procuradores de Santiago
de Compostela, para financiar os gastos de realización de prácticas de alumnos/as, das actividades
formativas que imparte ou nas que colabora a Escola de Práctica Xurídica nos concellos da provincia
da Coruña, e adquisición do material necesario para a súa execución. Ano 2021 

9. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Fundación
Wenceslao Fernández Flórez, relativo á autorización de uso do inmoble que foi propiedade de Don
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Wenceslao Fernández Flórez en Cecebre 

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

10.  Aprobación do convenio  de colaboración entre  a  Axencia  Galega de Turismo de Galicia  e  a
Deputación Provincial da Coruña para o cofinanciamento do bono turístico da Xunta de Galicia 

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

11. 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 abril 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 abril de 2021. 

12. 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 correspondente ao primeiro trimestre de 2021. 

13. Aprobación inicial da modificación do artigo 7.2 das Normas para a tramitación e resolución de
aprazamentos e fraccionamentos de pago de débedas xestionadas polo Servizo de Recadación. 

14. Aprobación inicial da modificación da ordenanza Nº 13 reguladora do prezo público pola utilización
do pavillón polideportivo "Rosalía Mera" (antes "Calvo Sotelo"). 

Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible 

15.  Aprobación  da  modificación  do  réxime  sancionador  da  Ordenanza  xeral  de  subvencións  e
transferencias da Deputación da Coruña 

ACTUACIÓN DE CONTROL: 
MOCIÓNS 

Moción dos  Grupos provinciais  do PSdeG-PSOE e BNG -  situación da sanidade pública
galega 

Moción  do  Grupo  Provincial  Marea  Atlántica  sobre  imposición  de  peaxes  nas  estradas
galegas. 

Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña, para instar ao
goberno de España a anular as subidas de impostos que entraron en vigor en 2021 e non poñer en
marcha os aumentos e novos tributos incluídos no plan de recuperación, transformación e resilencia
enviado a Bruxelas. 

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 Marea Atlántica sobre granxas de visóns na provincia da Coruña. 

ROGOS E PREGUNTAS
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