
 

Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 28 de xaneiro de 2022, ás
12:00 horas. 

ASUNTOS 

Información e actas 

1.  Aprobación das actas das sesións anteriores,  número 12/2021 do 21 de decembro e  número
13/2021 de 29 de decembro. 

2. Dación de conta das Resolucións da Presidencia desde o 15 de decembro de 2021 ata o 21 de
xaneiro de 2022. 

Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios 

3. Dación de conta da Resolución de Presidencia pola que se aproba o convenio de colaboración
entre  a  Xunta  de  Galicia,  a  Federación  Galega  de  Municipios  e  Provincias  e  as  Deputacións
Provinciais da Coruña e Lugo, en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios
forestais, para o desenvolvemento dos Grupos de Emerxencias Supramunicipais 

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais 

4. Aprobación do Plan de Conservación de vias provinciais 2022, primeira fase 

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento 

5. Ratificación da Resolución núm.50902 de 30 de decembro de 2021 pola que se aproba unha 2ª
prórroga do convenio de cooperación entre a Deputación provincial da Coruña e o concello de Sada
polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento do proxecto xanela
aberta: pantallas e totems de información turística. 

6. Ratificación da Resolución núm.49986 de 23 de decembro de 2021, 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 núm.34833 de 3 de setembro de 2021 

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

7. 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 decembro 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 31 de decembro de 2021. 
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8. Dación de conta da liquidación provisional da recadación do 3º trimestre de 2021 dos conceptos
entregables ás entidades públicas usuarias dos servizos tributarios. 

9. Dación de conta da liquidación provisional da recadación do 3º trimestre de 2021 dos conceptos
non entregables ás entidades públicas usuarias dos servizos tributarios. 

10.  Dación de conta do anticipo da liquidación definitiva do exercicio 2021 ás entidades públicas
usuarias dos servizos tributarios. 

11. Aprobación definitiva da relación de postos de traballo, cadro de persoal e organigrama 2022 

Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible 

12. Aprobación da formalización dun convenio administrativo entre a Deputación provincial da Coruña
e o Hogar Español  de Montevideo,  da República Oriental  do Uruguai,  para o financiamento dos
gastos de funcionamento do seu fogar de acollida no ano 2021 

ACTUACIÓN DE CONTROL: 
MOCIÓNS 

Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña, para esixir ao
Presidente do goberno de España o cesamento inmediato do Ministro de Consumo polos ataques á
gandería e ao sector cárnico español. 

Moción que presenta o grupo provincial do PSdeG-PSOE de apoio á gandería 

Moción do Grupo Alternativa dos Veciños para a revisión do convenio provincial de cesión do
solo para equipamentos públicos ao concello de Arteixo 

Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña, para solicitar ao
Ministerio de Fomento a reinversión dos millóns obtidos na subasta da súa parcela no Polígono de
Sabón, para a mellora da mobilidade do transporte pesado en Arteixo 

Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica en apoio ás traballadoras do Servizo de Atención
no Fogar. 

Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica en defensa da sanidade 

ROGOS E PREGUNTAS
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