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Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 30 de abril de 2020, ás 

12:00 horas.  

ASUNTOS  

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

1. Aprobación da proposta da Presidencia sobre ratificación do carácter ordinario da sesión do Pleno 

do día 30 de abril de 2020.  

Información e actas  

2. Aprobación da acta da sesión anterior, número 3/20, de 28 de febreiro.  

3. Dación de conta das Resolucións da Presidencia desde o 22 de febreiro de 2020 ata o 23 de abril 

de 2020  

Comisión de Benestar Social e Educación  

4. Aprobación da concesión de subvención nominativa ao Concello de Culleredo para cofinanciar o 

Mantemento xeral e reserva de cinco prazas no Centro Ocupacional "A Escada" no ano 2020 e do 

correspondente convenio.  

5. Aprobación da concesión de subvención nominativa ao Consorcio As Mariñas para cofinanciar o 

Mantemento do Servizo de Asesoría Xurídica social especializada no ano 2020 e do correspondente 

convenio de colaboración.  

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais  

6. Aprobación definitiva do proxecto da obra Mellora do trazado na DP 2403 pq 4+680 ao 4+925 

(Cerceda), incluído no Plan VIPI 2019  

7. Aprobación do proxecto de construcción mellora da intersección da estrada DP 1703 Espiritu Santo 

a Frais pq 2+500 coa estrada AC-214 Guisamo-Sigrás (Cambre), actualización conforme a informe da 

Axencia Galega de Infraestructuras, incluído no Plan de Inversións de Vías Provinciais 2017  

8. Aprobación do Plan de Inversións en Vías Provinciais 2020, primeira fase  

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento  

9. Aprobación dun Convenio de cooperación entre a Deputación provincial da Coruña e o concello de 

a Coruña para a aportación do medio propio "Empresa de Transformación Agraria S.A, SME, MP 

(TRAGSA)" para a realización de actuacións urxentes medioambientais, de salubridade pública e 

ornato no municipio da Coruña.  
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Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio Histórico e Cultural  

10. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Saneamento na Castañeda" do 

Concello de Arzúa, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 

municipal (Plan único de concellos) POS+ 2018 co código 18.2000.0119.0, levantamento das 

condicións ás que quedou sometida e aprobación definitiva desta obra.  

11. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Estrada local de N-634 a cruce 

de Sar", do Concello do Pino, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos) Adicional 1/2018 1ª fase, co código 

2018.2001.0700.0  

12. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Estrada local de cruce de Sar a 

Quintáns", do Concello do Pino, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos) Adicional 1/2018 1ª fase, co código 

2018.2001.0701.0  

13. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Estrada local de Quintáns a 

limite Concello de Oroso", do Concello do Pino, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e 

servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) Adicional 1/2018 1ª fase, co código 

2018.2001.0702.0  

14. Aprobación da modificación das Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e 

servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2020 para a regulación do 

POS+Adicional 1/2020 para gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19, e do 

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

15. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Cubrición de área de xogos, ordenación 

e implantación de elementos no parque infantil da Praza de Chavián en Bertamiráns", do Concello de 

Ames, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan 

único de concellos) POS+ 2018 co código 2018.2200.0404.0.  

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

16. Dación de conta da remisión, ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, da 

información da Liquidación da Deputación Provincial e dos seus entes dependentes (Consorcio 

provincial contraincendios e salvamento da Coruña e Fundación axencia enerxética da provincia da 

Coruña) correspondente ao exercicio de 2019, en cumprimento do disposto na Orde HAP/2105/2012, 

do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministración da información prevista na 

Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira  

17. 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 febreiro de 2020 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 29 de febreiro de 2020.  

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 marzo de 2020 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 31 de marzo de 2020.  
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19. Dación de conta do Plan Orzamentario a medio prazo 2021-2023.  

20. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 2/2020 de aprobación polo 

Pleno  

21. Dación de conta da información, relativa o Orzamento Provincial e o do Consorcio Provincial 

Contraincendios e Salvamento da Coruña e as Contas Anuais da Axencia Enerxética Provincial da 

Coruña (FAEPAC) para o exercicio 2020, rendida ao Ministerio de Facenda en cumprimento da Orde 

HAP/2082/2014, do 7 de novembro, pola que se modifica a Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, 

pola que se desenvolven as obrigas de subministración de información establecidas na Lei orgánica 

2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.  

22. Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado da tramitación das facturas da 

Deputación Provincial e dos informes de Morosidade da Entidade e dos seus entes dependentes 

(Consorcio Provincial contraincendios e salvamento da Coruña e Fundación Axencia enerxética da 

provincia da Coruña) correspondente ao primeiro trimestre de 2020, así como da súa remisión ao 

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, en cumprimento do establecido na Lei 15/2010, do 

5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de 

loita contra a morosidade nas operacións comerciais.  

23. Aprobación dun novo regulamento de selección de persoal funcionario interino e laboral temporal 

da Deputación Provincial da Coruña.  

24. Aprobación da modificación do anexo I do Regulamento de actualización da identidade visual da 

Deputación Provincial da Coruña.  

25.Aprobación do nomeamento de representante da Deputación en Organismos externos.  

Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible  

26. Aprobación do Plan de Emprego Local (PEL) 2020-2023  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIÓNS  

 Moción do Grupo provincial de Alternativa dos Veciños para rendibilizar o remanente de 

tesourería da Deputación Provincial da Coruña  

 Moción do Grupo provincial de Marea Atlántica contra os parques eólicos na comarca de 

Ordes  

ROGOS E PREGUNTAS 

 

 


