
Orde do día da sesión plenaria ordinaria que terá lugar o venres, 26 de outubro de 
2018, ás DOCE HORAS. 
 
ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 12/18, do 28 de setembro. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia desde o 25 de 
setembro de 2018 ata o 22 de outubro de 2018. 
 
Comisión de Deportes e Mocidade 
 
3.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
o Club Noia Fútbol Sala polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o 
cofinanciamento de gastos de competicións federadas dos equipos do club no ano 
2017. 
 
Comisión de Cultura e Normalización Lingüística 
 
4.-Concesión de subvención nominativa á Asociación Sindical Galega de Guionistas 
para financiar as actividades formativas organizadas con motivo do 5º Encontro de 
guionistas durante o ano 2017. 
 
5.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
a Universidade Internacional Menéndez Pelayo correspondente á subvención 
nominativa concedida para financiar os cursos na sede da Coruña no ano 2018. 
 
Comisión de Promoción Económica e Emprego 
 
6.-Aprobación do convenio entre a Deputación da Coruña e o Concello da Coruña 
para financiar o proxecto "IV Encontro Ibérico de Democracia e Orzamentos 
participativos". 
 
7.-Aprobación do convenio entre a Deputación e o Concello de Mesía para financiar o 
proxecto "Actividades na Aula da Natureza-Museo Etnográfico das Brañas de Valga". 
 
Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais e Medio Ambiente 
 
8.-Aprobación do Plan de investimento en vías provinciais 2018 sexta fase: Mellora da 
capa de rodadura con mestura bituminosa en quente DP 4501 da Picota a San Xián 
de Beba, PK 0+000 a PK 3+900. 
 
9.-Aprobación do  proxecto  modificado nº 2 do proxecto DP 0402 Ampliación e 
mellora do trazado e seguridade viaria na DP 0402 Ares a Chanteiro (Ares). Fase I 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
10.-Aprobación definitiva do expediente de desafectación e cesión urbanística ao 
Concello de Santiago de Compostela, dunha parte do predio situado na Rúa Vista 
Alegre núm. 11 (local As Brañas de San Andrés/Pelamios). 



 
11.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Cambre para  cofinanciar as obras 
do proxecto de Reordenación contorno rúas Polígono e Francisco Añón. 
 
12.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de IRIXOA polo que se instrumenta 
unha subvención nominativa para  cofinanciar as obras de abastecemento a Cela-
Mántaras 
 
13.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de COIRÓS polo que se instrumenta 
unha subvención nominativa para financiar as obras da estación depuradora de augas 
residuais en Merille 
 
14.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de CAMBRE polo que se instrumenta 
unha subvención nominativa para financiar as obras de reforma e adecuación 
beirarrúas na rúa Antón Fraguas. 
 
15.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de BERGONDO para executar e 
financiar a obra na DP 0801 de Fraga ao Casal de Sta. Marta de Babío por S. Victorio 
ampliación e Senda, no PK 0+000 ao 0+790. (Bergondo). (Expediente: 
2018000030351) e da obra de execución de servizos municipais na DP 0801 de 
Fraga ao Casal de Sta. Marta de Babío por San Victorio do P.Q. 0+790 (Concello de 
Bergondo). 
 
16.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o concello de OLEIROS polo que se instrumenta 
unha subvención nominativa para financiar as obras da 1º fase do parque costeiro 
metropolitano de Bastiagueiro. 
 
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios, 
Turismo e Patrimonio Histórico-Artístico 
 
17.-Aprobación do proxecto modificado da obra denominada “Mellora da contorna da 
igrexa parroquial e da casa reitoral de San Pedro de Corcoesto”, do Concello de 
Cabana de Bergantiños, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017 co código 
2017.3290.0310.0, e aprobación definitiva da obra. 
 
18.- Aprobación do proxecto modificado da obra “Adecuación de Rúas en Gures”, do 
Concello de Cee, incluída na segunda fase do Plan provincial de cooperación ás 
obras e servizos de competencia municipal (POS) Adicional 1/2016  co código 
2016.2101.0326.0 
 
19.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado “Accesos 
Colexio O Cruce e outros”, do Concello de Cerceda, incluído no Plan provincial de 
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) 
POS+ 2018 co código 2018.2000.0166.0 



 
20.- Aprobación do proxecto modificado da obra denominada “Camiño en Hedra 
(Ardemil) e outros”, do Concello de Ordes, incluída no Plan provincial de cooperación 
ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2016 co código 
2016.2100.0125.0 
 
21.- Aprobación  da modificación do Proxecto da obra denominada “Rehabilitación e 
ampliación do mercado municipal de Pontedeume”, financiada mediante o Convenio 
de colaboración  subscrito entre a Consellería de Economía, Emprego e Industria, a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Pontedeume, e modificación do 
prazo de vixencia do convenio 
 
22.- Aprobación do proxecto de terminación da obra “Pavimentación camiños da 
Fraga-Penalonga–AC861 e outros” do Concello de San Sadurniño, incluída no 
POS+2017 (2017.3110.0244) 
 
23.- Aprobación da modificación do proxecto da obra denominada “Abastecemento 
auga a Marbán e Seixas” do Concello das Somozas, incluída no Plan provincial de 
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) 
POS+ 2018 co código 2018.2000.0303.0, e aprobación definitiva desta obra. 
 
24.- Aprobación da modificación do proxecto da obra denominada “Iluminación pública 
en Seixas” do Concello das Somozas, incluída no Plan provincial de cooperación ás 
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2018 co 
código 2018.2000.0304.0, e aprobación definitiva desta obra. 
 
25.-Aprobación da participación da Deputacion Provincial da Coruña no Proxecto 
"Creating a new concept of natural drinking fountains and demonstrating its viability 
along St. James´way: Life water way" (Creación dun novo concepto de fontes públicas 
e demostración da súa viabilidade no Camiño Inglés), como beneficiario do Programa 
Life da Comisión Europea (Life 16 ENV/ES/000533). 
 
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior 
 
26.-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 setembro 
de 2018 e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación e polo 
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña entre o 1 e o 30 de 
setembro de 2018. 
 
27.-Aprobación do informe sobre o estado de execución orzamentaria a 30/09/2018 e 
proxección ao 31/12/2018. 
 
28.-Aprobación do informe sobre o estado de tramitación das facturas 
correspondentes ao terceiro trimestre de 2018 na Deputación provincial e no 
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña, en aplicación do 
establecido na Lei 15/2010, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola 
que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 

 
 



29.-Aprobación do réxime retributivo na situación de incapacidade temporal do persoal 
ao servizo da Deputación Provincial da Coruña. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
 
-Moción do Grupo Provincial Popular  en apoio á continuidade da actividade industrial 
de Alcoa e ao mantemento dos postos de traballo. 
 
-Moción do Grupo Provincial de Alternativa dos Veciños en apoio ao alcalde de Riace 
(Italia), Domenico Lucano. 
 
ROGOS E PREGUNTAS 
 


