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Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 20 de decembro de 2019, 

ás 12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información e actas  

1. Aprobación das actas das sesións plenarias anteriores: extraordinaria número 13/2019 de 21 de 

novembro e ordinaria número 14/2019 de 2 de decembro.  

2. Dación de conta das resolucións da presidencia dende o 23 de novembro de 2019 ao 13 de 

decembro de 2019.  

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

3. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Asociación 

de Escritoras e Escritores en Lingua Galega polo que se instrumenta unha subvención nominativa 

para cofinanciar o Programa de actividades e Gala do Libro Galego 2019.  

4. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello da 

Coruña polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar a Programación 

cultural anual 2019.  

5. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Universidade 

da Coruña polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar a Programación 

cultural e de divulgación do coñecemento científico do ano 2019.  

6. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Universidade 

de Santiago de Compostela polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar a 

Programación para fomento da educación, a investigación, a transferencia do coñecemento e as 

actividades culturais, artísticas e científicas no ano 2019.  

7. Aprobación da concesión de subvención nominativa a A C Correlingua para financiar o Correlingua 

2019 na provincia da Coruña, O galego é a fórmula  

Comisión de Deporte e Mocidade  

8. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Club SILVA 

S.D. polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento do 

desenvolvemento da actividade deportiva do clube en todas as súas categorías durante o ano 2017.  

9. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Sociedade 

Deportiva Compostela, polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento 

dos gastos de equipos de fútbol base e de 3ª división de honra, durante o ano 2017.  
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Comisión de Benestar Social e Educación  

10. Aprobación do Regulamento de funcionamiento do Programa de Teleasistencia Domiciliaria da 

Deputación da Coruña  

Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios  

11. Aprobación da concesión de subvención nominativa entre a Deputación e o Concello de Mesia 

para o financiamento das actividades a realizar no funcionamento da Aula da Natureza no Museo 

Etnográfico das Brañas de Valga  

12. Aprobación da subvención nominativa entre a Deputación e o Concello de Oleiros para financiar a 

Feira de Olería tradicional "Alfaroleiros"  

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento  

13. Aprobación do convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña e o concello de 

Arteixo para levar a cabo os proxectos relativos ao proxecto construtivo da rede ciclista da área 

metropolitana da Coruña no concello de Arteixo Fase 1.  

14. Aprobación dun convenio de cooperación entre a Excma. Deputación provincial da Coruña e o 

concello de Padrón polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento do 

"proxecto de arranxo na Escola do Couto"  

15. Aprobación dun convenio de cooperación entre a Excma. Deputación provincial da Coruña e o 

concello de Fisterra polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento do 

proxecto básico e de execución do "Mercado Cultural" (reestructuración para centro cultural da planta 

alta do Mercado Municipal de Fisterra)  

16. Aprobación do convenio de colaboración entre a Excma. Deputación provincial da Coruña e a 

Fundación Meniños para a cesión de uso dun local no edificio A Milagrosa.  

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais  

17. Aprobación inicial do Plan de Travesias, terceira fase  

18. Aprobación do Plan de Conservación en vias provinciais, quinta fase  

19. Aprobación da ratificación da Resolucion de Presidencia número 43202 de 29/11/2019 pola que 

se rectifica erro material na adxudicación das obras contidas no proxecto modificado nº1 do de DP 

2502 Actualización proxecto de ampliación e mellora do trazado na DP 2502 Valdoviño a Cerdido PQ 

3+000 ao 5+600 (Valdoviño) 2016.1110.0010.1  

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

20. Aprobación da 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  

21. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Reforma de camiños de Igrexa e 

Franzomil" do Concello de Boimorto, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos 

de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ADICIONAL 1/ 2019 co código 
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2019.2001.0429.0  

22. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Mellora viais parroquia de Santo 

Estevo de Paleo", do Concello de Carral, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e 

servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 co código 2019.2000.0137.0  

23. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Pavimentación de rúas en 

núcleo de Corme Porto (entorno rúa Sol) e outro", do Concello de Ponteceso, incluído no Plan 

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

POS+ 2019 co código 2019.2200.0353.0 e aprobación definitiva da obra  

24. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Nova sala de convivencia na 

miniresidencia de Boimorto" do Concello de Boimorto, incluída no Plan provincial de cooperación ás 

obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017 co código 

17.2100.0003.0  

25. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Rehabilitación da Casa Avelino, 

1ª fase", do Concello de Cedeira, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017 co código 2017.3290.0318.0, e 

aprobación definitiva do investimento  

26. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Rehabilitación da Casa Avelino 

para dependencias administrativas, fase 2", do Concello de Cedeira, incluído no Plan provincial de 

cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2018 co 

código 2018.2200.0423.0, e aprobación definitiva do investimento  

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

27. Aprobación da desestimación do recurso de reposición interposto por Dona Natividad Sánchez 

García.  

28. Aprobación da aceptación da delegación de competencias tributarias do Concello de Ortigueira 

(IVTM, recollida de lixo, entrada de vehículos e aproveitamentos especiais)  

29. Aprobación dos estados demostrativos da xestión recadatoria dos recursos doutros entes públicos 

e dos recursos propios do exercicio 2018.  

30. 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 novembro de 

2019 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 30 de novembro de 2019.  

31. Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado de execución orzamentaria 

correspondente a outubro de 2019 e proxección a 31/12/2019.  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIÓNS  

 Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre o persoamento da Deputación da Coruña 

na causa pola recuperación para a cidadanía do Pazo de Meirás  

 Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación da Coruña, para instar o 

presidente do Goberno en funcións a que non alcance acordo algún que vulnere o establecido na 
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nosa Carta Magna e o resto do ordenamento xurídico español e que poida provocar efectos negativos 

para Galicia e a provincia da Coruña.  

 Moción dos Grupos Provinciais de PSdG-PSOE, BNG, Marea Atlántica e Alternativa dos 

Veciños sobre a problemática da emigración baixo o título "non emigramos, expúlsannos".  

ROGOS E PREGUNTAS 

  


