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Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 25 de febreiro de 2022, ás 

12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información e actas  

1. Toma de posesión do deputado do Partido Popular, don Gumersindo Pedro Galego Feal  

2. Aprobación da acta da sesión anterior, número 1/2022, do 28 de xaneiro.  

3. Dación de conta das resolucións da Presidencia desde o 22 de xaneiro de 2022 ata o 18 de 

febreiro de 2022.  

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

4. Aprobación da prórroga do Convenio de colaboración co Concello de Ferrol para Mantemento xeral 

da casa de acollida, anualidade 2022, de acordo ao Protocolo de acceso á Rede Galega de 

acollemento para mulleres que sofren violencia de xénero da Xunta de Galicia e ao Programa de 

apoio á rede de acollemento para mulleres en situación de violencia de xénero da Deputación 

Provincial da Coruña (PRAM)  

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais  

5. Aprobación técnica do Plan de Vías Provinciais (VIPI) 2022, primeira fase  

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento  

6. Ratificación da resolución pola que se aproba a nova composición da mesa de contratación 

permanente da Deputación provincial da Coruña que modifica a designada por Resolución da 

Presidencia 49986 de 23 de decembro 2021.  

7. Aceptación da encomenda de xestión de diversos expedientes de contratación do Consorcio 

Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña.  

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

8. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Reafirmado viais municipais en 

Vilanova, Perbes e Miño", do Concello de Miño, incluído na primeira fase do Plan provincial de 

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

1/2019 por maior achega provincial, co código 2019.2001.0507.0  

9. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Pavimentacion de viais nas 

parroquias de Quintas, Paderne, Obre, Adragonte, Vilamourel, Velouzas e Viñas", do Concello de 

Paderne, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 
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(Plan único de concellos) POS+2019, co código 2019.2000.0215.0  

10. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Pavimentación de viais na 

parroquia de Souto, 2ª Fase", do Concello de Paderne, incluído na segunda e derradeira fase do Plan 

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

POS+ Adicional 1/2019 por maior achega provincial, co código 2019.2001.0726.0  

11. Aprobación do proxecto de terminación do investimento denominado "Mellora de pavimentos e 

servizos na Rúa Roseiras", do Concello das Pontes de García Rodríguez, incluído no POS+2020 co 

código 2020.2100.0049.2  

12. Aprobación da modificación da cláusula XIII da vixencia do convenio administrativo de 

cooperación entre a Deputación da Coruña e o consorcio de Turismo e Congresos de A Coruña polo 

que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento do proxecto "Realización de 

actividades que impulsen a proxección e promoción internacional da cidade da Coruña como destino 

de producións audiovisuais e do turismo cultural".  

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

13. Aprobación da toma de coñecemento da información do período medio de pago a provedores a 

que se refire o Real Decreto 635/2014, do 25 de xullo, modificado polo Real decreto 1040/2017, do 22 

de decembro, correspondente ao mes de xaneiro de 2022 e da 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 xaneiro de 2022.  

14. Dación de conta do informe sobre o estado da tramitación das facturas da 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 cuarto trimestre de 2021.  

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

información da execución orzamentaria da Deputación Provincial e dos seus entes dependentes 

correspondente ao cuarto trimestre de 2021.  

16. Dación de conta da remisión do Orzamento do exercicio 2022 da Deputación e os seus entes 

dependentes á Administración do Estado.  

17. Dación de conta da liquidación do orzamento da Deputación Provincial do exercicio 2021.  

18. Dación de conta do informe-resumo emitido polo órgano interventor ao abeiro do disposto no 

artigo 37 do Regulamento do réxime xurídico do control interno das entidades do sector público local.  

19. Dación de conta do informe do estado de execución dos investimentos financeiramente 

sustentables nos exercicios 2014 a 2021 (ambos inclusive).  

20. Dación de conta do informe de intervención sobre a acción de fomento da Deputación Provincial 

da Coruña no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2021.  

21. Dación de conta do expediente de modificación de créditos 1/2022 de incorporación de 

remanentes, de aprobación pola Presidencia.  

22. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 1/2022 de aprobación polo 

Pleno.  

23. Dación de conta das resolucións de presidencia números 49287/2021, 237/2022 e 2080/2022 
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polas que se nomea e cesa persoal eventual.  

Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible  

24. Aprobación da formalización dun convenio administrativo co concello da Capela, para cofinanciar 

as actividades do proxecto de "Dinamización, comunicación e xestión do coworking A Capela ", dentro 

do Plan de Emprego Local  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIÓNS  

 Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre a eólica mariña  

 Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica en defensa dunhas pensións dignas  

 Moción que presenta o grupo provincial PSdeG-PSOE sobre saúde mental  

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

Institución á creación de albergues provinciais para a recollida de animais abandonados, así como a 

elaboración de programas de concienciación e protección dos mesmos  

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

goberno de España e á Deputación de A Coruña a que se adhiran ao pacto de Estado por Ferrol  

 Moción que presenta o grupo provincial do PSdeG-PSOE sobre a abolición da prostitución  

ROGOS E PREGUNTAS 

  


