
 Orde do día da sesión plenaria ordinaria que terá lugar o venres, 6 de 
novembro de 2015 ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Proposición da Presidencia sobre ratificación do carácter ordinario da sesión do 
Pleno do día 6 de novembro de 2015. 
 
2.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 11/2015, do 8 de outubro. 
 
3.-Toma de coñecemento das resolucións da Presidencia, da nº 21601 á nº 23900, de 
2015. 
 
4.-Toma de coñecemento das resolucións da Presidencia seguintes: número 21281, 
21282, 21283, do 1 de outubro de 2015 e 22376, do 14 de outubro de 2015, sobre o 
nomeamento de persoal eventual para realizar funcións sinaladas legalmente como 
de confianza e asesoramento; número 22375, do 14 de outubro de 2015, sobre 
cesamento de persoal eventual; e número 22528, do 17 de outubro de 2015, relativa 
ao aboamento da parte da paga extra de decembro de 2012, sinalada no Real decreto 
lei 10/2015 a través das nóminas do mes de outubro. 
 
Comisión de Deportes e Mocidade 
 
5.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
a Escudería Automovilística de Ferrol para financiar a realización do 46º Rallye de 
Ferrol. 
 
6.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
o Club Praia de Pantín para financiar a realización do campionato Pantín Classic 
Galicia Pro 2015. 
 
7.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
o Club de Tenis da Coruña para financiar as obras de execución da cuberta para 
pistas de tenis e pádel. 
 
8.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
o Hóckey Club Liceo da Coruña para financiar a participación na Liga OK e na Copa 
de Europa de hóckey no ano 2015. 
 
9.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
o Club Patín Cerceda para financiar o “Mantemento da estrutura deportiva do club no 
ano 2015”. 
 
Comisión de Cultura, Turismo e Patrimonio Histórico-Artístico 
 
10.-Aprobación do convenio de colaboración coa Asociación Cultural Orquesta Gaos 
para financiar o “Programa de concertos do ano 2014”. 
 



11.- Aprobación do convenio de colaboración co Concello de Boiro para financiar o 
“Programa de actividades do Centro Arqueolóxico do Barbanza do ano 2015”. 
 
12.- Aprobación do convenio de colaboración coa Real Academia Galega para 
financiar as “Actividades do ano 2015”. 
 
13.- Aprobación do convenio de colaboración coa Fundación Ortegalia para financiar 
as “Actividades do ano 2015”. 
 
14.- Aprobación do convenio de colaboración coa Sociedade Cultural e Recreativa “A 
Pombiña” para financiar as obras de “Reparación do falso teito e instalación de 
alumeado no local social da asociación”. 
 
15.-Aprobación do convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo para 
financiar os “Cursos de verán na sede da Coruña no ano 2015”. 

16.- Aprobación do convenio coa  Fundación Rosalía de Castro para financiar as 

“Actividades do ano 2015”.  

Comisión de Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero 

 
17.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e Comité 
Cidadán Anti-Sida (CASCO) para financiar o “Mantemento da rede de pisos de 
acollida e atención a persoas seropositivas en situación de exclusión social ano 
2015”. 
 
Comisión de Promoción Económica e Emprego 
 
18.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e o Concello de 
Mesía para financiar o proxecto “Actividades que se van realizar no funcionamento da 
Aula da Natureza no Museo Etnográfico das Brañas de Valga”. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
 
19.-Aprobación da desestimación da solicitude formulada pola UTE EULEN- GEST 
TEATRO COLÓN relativa á resolución do contrato de xestión do Teatro Colón na 
modalidade de concesión. 
 
20.-Dar conta da xestión realizada polo adxudicatario da cesión do Teatro Colón no 
período xuño 2014 – maio 2015, terceira anualidade. 
 
21.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña, 
a Universidade de Santiago de Compostela e os Ilustres Colexios de Avogados e 
Procuradores de Santiago de Compostela para financiar os gastos de realización de 
prácticas de alumnos da Escola de Práctica Xurídica da Universidade de Santiago nos 
departamentos de Urbanismo dos concellos da provincia da Coruña e adquisición de 
material necesario para a súa execución 2015. 
 
22.- Aprobación da formalización dun convenio de colaboración entre a Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de Bergondo para financiar os traballos de 
cartografía municipal. 



 
 
Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais e Medio Ambiente 
 
23.-Aprobación do Plan de conservación de vías provinciais 2015, terceira fase. 
 
24.-Aprobación do Plan de investimento de vías provinciais 2015, segunda fase. 
 
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios e 
Normalización Lingüística 
 
25.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Aglomerado do camiño desde O 
Campo á estrada Casal-Miño”, do Concello de Monfero, incluída no Plan provincial de 
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2015 co código 
15.2100.0109.0. 
 
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior 
 
26.-Informe sobre o estado de execución orzamentaria a 30.09.2015 e proxección a 
31.12.2015. 
 
27.-Información sobre o período medio de pago a provedores a que se refire o Real 
decreto 635/2014, do 25 de xullo, correspondente ao mes de setembro. 
 
28.-Informe sobre o estado de tramitación das facturas correspondentes ao terceiro 
trimestre de 2015 na Deputación provincial e no Consorcio Provincial contra Incendios 
e Salvamento da Coruña, en aplicación do establecido na Lei 15/2010, de 
modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de 
loita contra a morosidade nas operación comerciais. 
 
29.-Modificación da Ordenanza xeral de administración electrónica da Deputación 
Provincial da Coruña. 
 
30.-Aprobación do Expediente de modificación de crédito núm. 5/2015 e da 
modificación das Bases de execución do orzamento para o exercicio 2015. 

 
31.-Dar conta da información rendida ao Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas 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 sostibilidade financeira. 
 
32.-Modificación das cláusulas primeira, sexta e novena do convenio de 
colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña, o Concello da Coruña e a 
Fundación EMALCSA, para a cooperación e axuda na celebración da Copa do Rei 
de Baloncesto 2016. 
 
33.-Modificación do acordo do Pleno do 8 de outubro de 2015 relativo á “Aprobación 
inicial do expediente de desafección parcial do Centro Calvo Sotelo e aprobación 
inicial de cesión de uso á Universidade da Coruña, para a súa utilización como 
residencia universitaria. Aprobación do convenio de cesión de uso.”    



 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
-Moción dos Grupos BNG-Asembleas Abertas e PSdeG-PSOE sobre a loita contra a 
violencia de xénero. 
- Moción dos Grupos BNG-Asembleas Abertas e PSdeG-PSOE sobre a proposición 
de Lei de medidas para garantir a enerxía como servizo público e contra a pobreza 
enerxética. 
- Moción dos Grupos BNG-Asembleas Abertas e PSdeG-PSOE de apoio ás 
reclamacións de pagamento das pensións dos mariñeiros galegos embarcados na 
frota de Noruega. 
- Moción dos Grupos BNG-Asembleas Abertas e PSdeG-PSOE de apoio ao 
saneamento da ría do Burgo. 
-Moción do Grupo provincial de Alternativa dos Veciños sobre o arraigamento da 
herba da pampa no ecosistema galego. 
-Moción do Grupo provincial de Alternativa dos Veciños sobre a interposición de 
recurso de apelación  contra a sentenza ditada no PO 186/2013. 
-Moción do Grupo provincial de Compostela Aberta para instar á Deputación á 
recuperación da memoria democrática mediante a localización, identificación e 
exhumación dos restos mortais das persoas represaliadas durante a guerra civil e o 
franquismo, que se atopan en paradeiro descoñecido. 
-Moción do Grupo Provincial Popular  sobre a rexeneración da ría do Burgo. 
-Moción do Grupo Provincial Popular en defensa do estado das autonomías. 
 
 
ROGOS E PREGUNTAS 


