
Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria 
que terá lugar o venres, 28 de xuño de 2013, ás DOCE horas.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 5/13, do 31 de maio.

2.-Toma de coñecemento  das Resolucións ditadas pola  Presidencia,  da  nº 
8.601 á nº 10.800, de 2013.

3.-Proposición  da  Presidencia  sobre  o  nomeamento  de  representantes  da 
Deputación en organismos.

4.-Proposición da Presidencia sobre o cambio de data do Pleno ordinario do 
mes de xullo.

5.-Toma de coñecemento da comunicación dos grupos políticos coa adscrición 
dos deputados ás Comisións Informativas.

Comisión de Cultura, Educación, Deporte e Mocidade

6.-Aprobación do convenio co Auditorio de Galicia para financiar o Programa 
de actividades culturais do ano 2012.

7.-Aprobación do convenio coa Federación Galega de Fútbol para financiar a 
adquisición de equipamento informático para o seu uso polo Comité Galego de 
Entrenadores de Fútbol no ano 2012.

8.-Aprobación do convenio coa Fundación Biblioteca da Casa Consulado para 
financiar a catalogación e informatización de fondos no ano 2013.

9.-Aprobación  do  convenio  coa  Fundación  Museo  de  Artes  do  gravado  á 
estampa dixital para financiar o Programa de actividades do ano 2013.

Comisión  de  Promoción  Económica,  Emprego,  Medio  Ambiente  e 
Turismo

10.-Aprobación  do  convenio  de  colaboración  dentro  do  Plan  director  de 
comercio entre a Deputación e a Asociación de Comerciantes e Profesionais 
Noia Histórica para financiar as actividades “Pink Fashion Night de Noia, Rúas 
Vivas, e Feira do Comercio”.

11.-Aprobación  do  convenio  de  colaboración  dentro  do  Plan  director  de 
comercio  entre a Deputación e a Federación de Empresarios do Barbanza 
para financiar as actividades “Campaña Comercial Nadal 2012”.



12.-Aprobación  do  convenio  de  colaboración  dentro  do  Plan  director  de 
comercio entre a Deputación e a Asociación Boirense de Empresarios e P. 
Autónomo para financiar as actividades “Campaña de Verán Rasca e Gaña”.

13.-Aprobación da ampliación dos prazos para as obras de “Soterramento dos 
cables  de  abastecemento  eléctrico  e  de  telecomunicación  do  mercado 
municipal  de  Muros”  do  programa  de  modernización  dos  mercados  locais 
dentro do Plan director do comercio.

14.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e o Concello 
de Carballo para financiar o proxecto “Plan de acción de promoción económica 
do concello”.

15.-Aprobación  do  convenio  de  colaboración  entre  a  Deputación  e  a 
Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal (COFER) para 
financiar  as  “Accións  de  información,  difusión,  formación,  estudos  e 
promoción”.

16.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e o Concello 
de Camariñas para financiar as actividades “Feira do encaixe. Ano 2013”.

17.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e o Concello 
de Malpica de Bergantiños para financiar as actividades de “XXX Mostra Olería 
de Buño. Ano 2013”. 

18.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e o Concello 
de  Santiago  de  Compostela  para  financiar  as  actividades  “Plan  de 
competitividade turística 2013”.

19.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e o Concello 
de Ordes para financiar as actividades “Organización da feira de exposicións 
EXPOORDES”.

20.-Aprobación do convenio de colaboración ente a Deputación Provincial da 
Coruña e a Federación de Autónomos de Galicia para financiar as xornadas 
divulgativas sobre o apoio a iniciativas emprendedoras da provincia da Coruña.

Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento

21.-Aprobación  de  formalización  dun  convenio  de  colaboración  entre  a 
Deputación provincial e o Concello de Camariñas para financiar as obras de 
pavimentación da travesía da Esquipa.

22.-  Aprobación  de  formalización  dun  convenio  de  colaboración  entre  a 
Deputación provincial e o Concello de Bergondo para financiar os traballo de 
cartografía municipal.



23.-  Aprobación  de  formalización  dun  convenio  de  colaboración  entre  a 
Deputación provincial e o Concello de San Sadurniño para financiar as obras 
incluídas no proxecto de equipamento integral do Pazo da Marquesa.

24.-  Aprobación  de  formalización  dun  convenio  de  colaboración  entre  a 
Deputación provincial e o Concello de Zas para financiar as obras incluídas no 
proxecto de mellora de pistas municipais.

25.-  Aprobación  de  formalización  dun  convenio  de  colaboración  entre  a 
Deputación  provincial  e  o  Concello  de  Noia  para  financiar  o  proxecto  do 
Polígono  Irmáns  Labarta  consistente  na  apertura  da  Rúa  Pintor  Xenaro 
Carrero cara á estrada de Barro.

26.-  Aprobación  de  formalización  dun  convenio  de  colaboración  entre  a 
Deputación  provincial  e  o  Concello  de  Noia  para  financiar  o  proxecto  do 
Polígono Irmáns Labarta consistente na urbanización exterior e apertura da rúa 
Pintor Xenaro Carrero.

27.-Aprobación  de  formalización  dun  convenio  de  colaboración  entre  a 
Deputación provincial e o Concello de Ribeira para financiar as obras incluídas 
no proxecto de acondicionamento de local municipal para sindicatos na rúa 
Estatuto, 1ª fase.

28.-Ratificación da Resolución da Presidencia nº 10655, do 7 de xuño de 2013, 
relativa á formalización de convenios co novo municipio Oza-Cesuras, como 
consecuencia da fusión voluntaria dos municipios de Oza dos Ríos e Cesuras.

29.-Aprobación  de  formalización  dun  convenio  de  colaboración  entre  a 
Deputación  provincial  e  o  Concello  de  ARES  para  financiar  as  obras  de 
reforma da planta baixa de edificio municipal para centro de maiores.

30.-Aprobación  de  formalización  dun  convenio  de  colaboración  entre  a 
Deputación provincial e o Concello de BOIRO para financiar as obras incluídas 
no proxecto de gradas cubertas nos campos de fútbol de Vista Alegre.

31.-Aprobación  de  formalización  dun  convenio  de  colaboración  entre  a 
Deputación provincial e o Concello de Curtis para financiar as obras de Plan de 
mellora de seguridade viaria no Concello de Curtis 2102, 1ª fase.

32.-aprobación  de  formalización  dun  convenio  de  colaboración  entre  a 
Deputación  provincial  e  a  Universidade  de  Santiago  de  Compostela  para 
financiar o traballo de investigación denominado “Realización dun barómetro 
de xestión municipal  e desenvolvemento dun indicador  sobre o impacto do 
investimento público  nos índices de cobertura de servizos municipais”.



Comisión de Infraestruturas viarias: vías e obras provinciais

33.-Aprobación  do  Plan  de  vías  provinciais  2013,  1ª  fase,  que  se  detalla: 
mellora da seguridade viaria na DP 0605 Santa Irene a Ponte de San Xusto PK 
3+195 a 4+065 Toxa (Touro).

34.-Aprobación da modificación do proxecto modificado do de travesía na EP 
3109  Vilaboa  a  Peiro  por  Tarrío  PK  0,000  ao  3,120  (1ª  fase).  Culleredo 
(0511300017.0).

35.-Aprobación do Plan de sendas peonís 2013 primeira fase que se detalla: 
Mellora da seguridade viaria senda peonil na DP 4307 Malpica a Ponteceso 
PK 1+080 ao PK 1+350 (Malpica). 1311700001.0.

36.-Aprobación  do  proxecto  reformado  de  ensanche,  mellora  de  trazado  e 
afirmado da EP 0512, O Birloque-Arteixo (A Coruña) e aprobación da relación 
de fincas e superficies e valoracións dos bens afectados.

Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos

37.-Aprobación  da  modificación  do  proxecto  da  obra  “Camiño  do  Castro  á 
Igrexa (Leira) e outros” do Concello de Ordes, incluída no Plan provincial de 
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal  (POS) 2013 co 
código 13.2100.0107.0.

38.-Aprobación  da  modificación  do  prego  de  prescricións  técnicas  da 
subministración  denominada  “Subministración  de  dous  vehículos  para 
prestación de servizo público” do Concello de Cariño, incluída na 3ª fase da 
anualidade 2012 do Plan “DTC 94: Unha deputación para todos os concellos”. 
Código 2012.3280.0155.0.

Comisión de Persoal e Réxime Interior

39.-Aprobación da adaptación do acordo plenario do 21.12.2007, regulación 
interna  dos  horarios  de  traballo  do  persoal  da  Deputación  Provincial  da 
Coruña,  ao  disposto  na  Resolución  da  Secretaría  de  Estado  das 
Administracións  Públicas,  do  28.12.2012,  de  instrucións  sobre  xornada  e 
horarios de traballo.

40.-Aprobación  de  prestación  da  asistencia  sanitaria  e  farmacéutica  polo 
sistema da Seguridade Social. Funcionarios de carreira e interinos integrados 
(en activo no 31.03.1993).

41.-Aprobación  de  adaptación  temporal  da  regulación  da  permanencia  do 
persoal  da  Deputación  no  servizo  activo  e  as  súas  prórrogas,  por  razóns 
organizativas derivadas da planificación do emprego público.



42.-Aprobación  da  adaptación  da  denominación  do  Plan  de  emprego 
específico  de  reestruturación  da  Área  de  Organización  e  Sistemas  e  de 
integración  nel  do  actual  Servizo  de  Planificación  e  Xestión  de  Recursos 
Humanos.

43.-Aprobación  das  instrucións  para  a  aplicación  dos  complementos  de 
incapacidade temporal debida a continxencias profesionais e comúns, e nas 
situacións  de  maternidade,  paternidade,  risco  durante  o  embarazo  e  risco 
durante a lactación natural.

Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas

44.-Aprobación do proxecto PARNET-TIC 2, presentado na 4ª convocatoria do 
programa de cooperación Territorial do Espazo Sudoeste Europeo (SUDOE).
 
45.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da 
Coruña e a SOCIEDAD FÚTBOL CLUB TORDOIA, de Xenebra-Suíza, para o 
financiamento dos seus gastos de funcionamento e actividades do ano 2012-
2013.

46.-Informe sobre a xestión presupostaria a 31.05.2013 e proposta de acordo.

Actas

47.-Proposición  da  Presidencia  sobre  a  renuncia  ao  cargo  da  deputada 
provincial dona Amancia Trillo Lago.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
-Moción  do  Bloque  Nacionalista  Galego  contra  a  minaría  salvaxe  e 
contaminante.
ROGOS E PREGUNTAS


