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

12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información e actas  

1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 6/2021, do 30 de xuño.  

2. Dación de conta das Resolucións da Presidencia, desde o 22 de xuño ata o 23 de xullo de 2021.  

3. Proposición da Presidencia sobre cambio de data da sesión ordinaria do Pleno do oitavo mes de 

2021.  

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

4. Aprobación da concesión de subvención nominativa a Mesa pola Normalización Lingüística para 

financiar o proxecto "A liña do galego 2021" e aprobación do correspondente convenio de 

colaboración  

5. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Real 

Academia Galega de Belas Artes "Nosa Señora do Rosario" polo que se instrumenta unha 

subvención nominativa para cofinanciar a Programación cultural do ano 2021: Ciclo "Martes das 

artes".  

Comisión de Deporte e Mocidade  

6. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Federación 

Gallega de Balonmano para cofinanciar a celebración da Final Four da categoría 1ª Autonómica 

masculina e feminina, e a Fase de Ascenso a División de Honra Prata Masculina, no ano 2021.  

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento  

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

Concello de Sada polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar o Proxecto 

Xanela Aberta: pantallas e totems de información turística  

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais  

8. Aprobación do Plan de Investimentos 2021, Sétima Fase  

9. Aprobación técnica do PLAN DE SENDAS PEONIS 2021, SEGUNDA FASE  
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Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios  

10. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a Fundación EXPONAV 

para financiar "Gastos de Funcionamento da Fundación e do Museo da Construción Naval"  

11. Aprobación do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia/IGAPE, a Deputación Provincial 

da Coruña, o Concello da Coruña, a Universidade da Coruña e o Cluster tic Galicia, para a 

elaboración do Plan Director e constitución da estrutura de gobernanza da cidade dasTIC  

12. Dación de conta ao Pleno da resolución da Presidencia na que se aprobaron as prescripción 

técnicas dos vehículos previstos no convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia a Deputación 

Provincial da Coruña e o Concello de Santiago de Compostela en materia de protección civil e 

emerxencias co fin de colaborar nos gastos da adquisición de vehículos  

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

13. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Posta en marcha das 

depuradoras de Estorde e Ameixenda", do Concello de Cee, incluído no Plan provincial de 

cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 co 

código 2019.2100.0016.0, levantamento da condición á que quedou sometido e aprobación definitiva 

deste investimento  

14. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Melloras de pavimentación e 

seguridade vial nas pistas de Orois a Maceda e outras", do Concello de Melide, incluído no Plan 

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

POS+Adicional 2/2020 para gastos correntes e investimentos financeiramente sostibles co código 

2020.2102.0350.0  

15. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Construcción de pista de patinaxe de 

velocidade en Bastiagueiro" do Concello de Oleiros, incluida na 2ª e derradeira fase do Plan provincial 

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

POS+ADICIONAL 1/2019, por maior achega provincial, co código 2019.2001.0715.0  

16. Aprobación do convenio polo que se establecen as bases de cooperación entre a Deputación da 

Coruña e os concellos da Laracha, Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco, e Ponteceso para 

regular o "Proxecto Anllóns".  

17. Aprobación do convenio interadministrativo de cooperación entre a Deputación da Coruña e o 

Concello de Oroso para financiar o proxecto "Acondicionamento de senda peonil de Oroso Pequeno 

ao Parque Fluvial do Río Carboeiro"  

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

18. 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 xuño 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 xuño de 2021.  

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

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

20. Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado da tramitación das facturas da 
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Deputación Provincial e da remisión ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas dos 

informes de Morosidade da Entidade e dos seus entes dependentes (Consorcio Provincial 

Contraincendios e Salvamento da Coruña e Fundación Axencia Enerxética) correspondente ao 

segundo trimestre de 2021.  

21. Dación de conta do informe dos dereitos de difícil ou imposible recadación dos recursos propios, 

segundo o disposto no artigo 193 bis do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais.  

22. Aprobación da modificación singular e circunstancial do sistema de produtividade para o persoal 

que traballou no FIER durante o estado de alarma.  

23. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 5/2021 de aprobación polo 

Pleno e a modificación da base 54ª das de execución do Orzamento 2021.  

24. Dación de conta da liquidación provisional da recadación do 1º trimestre de 2021 dos conceptos 

entregables ás entidades públicas usuarias dos servizos tributarios.  

25. Dación de conta da liquidación provisional da recadación do 1º trimestre de 2021 dos conceptos 

non entregables ás entidades públicas usuarias dos servizos tributarios.  

26. Dación de conta das entregas a conta realizadas no exercicio 2021 e entregas a conta de Xullo, 

Agosto, Setembro e Outubro de 2021 ás entidades públicas usuarias dos servizos tributarios.  

27. Dación de conta da Resolución da Presidencia nº 29204/2021 de data 08/07/2021 pola que se 

aproban as Normas Básicas de actuación ás que deben axustarse as entidades financeiras para 

prestar o servizo de colaboración na recadación de tributos e demais ingresos de dereito público 

xestionados pola Deputación da Coruña.  

Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible  

28. Aprobación da formalización dun convenio administrativo co CONCELLO DE VEDRA, para 

cofinanciar as actividades do proxecto de "POSTA EN MARCHA E DINAMIZACIÓN DO CENTRO DE 

EMPRENDEMENTO A ESTACIÓN", dentro do Plan de Emprego Local  

29. Aprobación da formalización dun convenio administrativo coa FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA, 

para cofinanciar o proxecto "MARKETING DIXITAL, EMPREGABILIDADE E COOPERATIVISMO", en 

virtude do Acordo Marco de Colaboración vixente entre ambas as dúas entidades e a Fundación EOI, 

F.S.P, no marco do Plan de Emprego Local (PEL), anualidade 2021  

30. Aprobación da formalización dun convenio administrativo coa ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 

SEARA para cofinanciar o proxecto "GREENCOWORKING AS PONTES", no marco do Plan de 

Emprego Local (PEL), anualidade 2021. 

31. Aprobación da desestimación da reclamación presentada contra a aprobación inicial da 

modificación da Ordenanza xeral de subvencións e transferencias da deputación da Coruña, e 

aprobación definitiva de dita modificación  

 

Información e Actas 

 

32. Proposición da Presidencia sobre a renuncia do deputado Don Manuel María Durán Guillán  

33. Proposición da Presidencia sobre a renuncia do deputado Don Antonio Fernández Angueira  

34. Proposición da Presidencia sobre a renuncia do deputado Don José Luis Fernández Mouriño  
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35. Proposición da Presidencia sobre a renuncia da deputada Dona Dalia García Couso  

36. Proposición da Presidencia sobre a renuncia do deputado Don José Pablo González Cacheiro  

37. Proposición da Presidencia sobre a renuncia da deputada Dona María Beatriz Molinos Vidal  

38. Proposición da Presidencia sobre a renuncia do deputado Don José Muíño Domínguez  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIÓNS  

 Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre enerxía eólica mariña.  

 Moción que presenta el Grupo Provincial Popular na Deputación de a Coruña, para esixir ao 

goberno de Cuba o cesamento da violencia inxustificada contra os seus cidadáns e apoiar unha 

transición pacífica á democracia na que todos os cubanos poidan elexir o seu futuro en libertade  

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

goberno de España a poñer en marcha medidas que eliminen a deuda que as Entidades Locais 

contraeran co estado de maneira automática pola liquidación negativa da participación nos ingresos 

do estado do ano 2020  

 Moción que presentan os grupos provinciais PSdeG-PSOE e BNG sobre os delitos de odio  

 Moción do grupo Alternativa dos Veciños en apoio ao pobo cubano, en defensa do 

levantamento do bloqueo  

ROGOS E PREGUNTAS 

 

  


