Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 26 de febreiro de 2021, ás
12:00 horas.
ASUNTOS

Información e actas
1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 1/2021, do 29 de xaneiro
2. Dación de conta das Resolucións da Presidencia do 23 de xaneiro de 2021 ata o 19 de febreiro de
2021
Comisión de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística
3. Aprobación do convenio entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Santiago de
Compostela polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar o Programa de
actividades dos centros socioculturais do ámbito rural durante o ano 2020.
4. Aprobación do convenio entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Santiago de
Compostela polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar o sostemento do
Centro Sociocultural e Xuvenil do Ensanche durante o ano 2020.
Comisión de Deporte e Mocidade
5. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Federación
Gallega de Ciclismo para financiar a realización da XVII Volta Ciclista a provincia da Coruña, e
actividades complementarias de fomento do ciclismo.
Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios
6. Aprobación da subvención nominativa coa entidade Federación Entidades Empresariales Comercio
provincia da Coruña para financiar o proxecto "Campaña os pequenos co pequeno comercio"
7. Aprobación da subvención nominativa coa entidade Asociación de Criadores de Frisón A Coruña
(AFRICOR) para financiar o proxecto "Accións de mellora da cualidade xenética raza vacún frisona"
8. Aprobación da subvención nominativa coa Federación Rural Galega (FRUGA) para financiar o
proxecto " Proxecto piloto de compostaxe nos concellos rurais da provincia da Coruña"
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais
9. Aprobación do Plan de Conservación de vias provinciais 2021; primeira fase
Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento
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10. Aprobación do convenio de colaboración entre a Excma. Deputación provincial da Coruña e o
concello de Arteixo para a financiación de infraestruturas, como consecuencia da cesión do polígono
de Sabón ao concello de Arteixo
11. Aprobación do Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que deberán de rexer para
contratar mediante procedemento ABERTO (con PLURALIDADE DE CRITERIOS de adxudicación
con aplicación de xuizos de valor e criterios de apreciación automática) das OBRAS comprendidas
nos plans provinciais e outras obras provinciais
12. Aprobación do Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para
contratar mediante procedemento ABERTO (con UNICO CRITERIO de adxudicación, factor prezo)
das OBRAS comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais
13. Aprobación do Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a
contratación mediante procedemento ABERTO SIMPLIFICADO (con PLURALIDADE DE CRITERIOS
de adxudicación con aplicación de xuízos de valor e criterios de apreciación automática) das OBRAS
comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais.
14. Aprobación do Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a
contratación mediante procedemento ABERTO SIMPLIFICADO (mediante a aplicación de
FORMULAS) das OBRAS comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais
15. Aprobación do Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a
contratación mediante procedemento ABERTO SIMPLIFICADÍSIMO (ou simplificado abreviado ) das
OBRAS comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais.
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio Histórico e Cultural
16. Aprobación do convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e a
Asociación Deportiva e Cultural OCR Allariz polo que se instrumenta unha subvención nominativa
para o cofinanciamento do proxecto "O Camiño Race".
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior
17. Dación de conta da liquidación do orzamento da Deputación Provincial do exercicio 2020
18. Dación de conta da liquidación do orzamento do Consorcio Provincial Contraincedios e
Salvamento da Coruña correspondente ao exercicio 2020.
19. Dación de conta dos estados contables da Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
(FAEPAC) correspondentes ao exercicio 2020.
20. Dación de conta do expediente de modificación de créditos 1/2021 de incorporación de
remanentes, de aprobación pola Presidencia.
21. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 1/2021 de aprobación polo
Pleno.
22. 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 xaneiro 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 xaneiro de 2021.
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23. 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 cuarto 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.
24. Dación de conta do informe do estado de execución dos investimentos financeiramente
sustentables aprobados nos exercicios 2014 a 2020.
25. Dación de conta do Informe do Tribunal de Cuentas Nº 1.418 de fiscalización do cumprimento da
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno nas
entidades locais.
26. Dación de conta da Memoria do Servizo Provincial de Orzamentos e Asistencia Económica a
Concellos correspondente ao ano 2020.
27. Aprobación da toma de coñecemento da remisión, ao Ministerio de Facenda e Administracións
Públicas, da información da execución orzamentaria 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 cuarto trimestre de 2020, 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
28. Solicitude á Administración Tributaria do Estado da delegación da inspección do lmposto sobre
Actividades Económicas para o Concello de Coristanco
29. Dación de conta da comisión de control interno co fin de realizar a comprobación das operacións
de recadación levadas a cabo polo servizo de recadación e polas oficinas de zona no exercicio 2019.
30. Dación de conta da liquidación definitiva do exercicio de 2020 ás entidades públicas usuarias dos
servizos tributarios.
31. Dación de conta da actualización das entregas a conta realizadas no exercicio 2021 e entregas a
conta de Marzo, Abril, Maio e Xuño de 2021 ás entidades públicas usuarias dos servizos tributarios.
32. Dación da conta do informe sobre datos relevantes do funcionamento da Tesourería, Xestión
Tributaria, Recadatoria e atención ao contribuinte durante o exercicio 2020
33. Dación de conta da resolución de presidencia número 2484, do 27 de xaneiro de 2021, pola que
se nomea persoal eventual.
34. Dación de conta da actividade desenvolvida pola Sección de Información e Actas no ano 2020
Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible
35. Aprobación dun Convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o Concello da Capela
para financiar as actividades de posta en marcha, dinamización e fomento do emprendemento no
espazo de traballo colaborativo do Concello da Capela, dentro do Plan de Emprego Local
36. Aprobación dun Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación provincial da Coruña e o
Concello da Coruña para financiar o proxecto "Liña 1. Apoio e mantemento da actividade económica.
Gastos Correntes, do Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña, PRESCO" no marco do
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Plan de Emprego Local, anualidade 2021.
37. Aprobación dun Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación provincial da Coruña e o
Concello de Ferrol para financiar o proxecto "Liña de axuda única, gastos correntes, do Plan de
mantemento e impulso da actividade económica no termo municipal de Ferrol (PAME3), no marco do
Plan de Emprego Local - PEL, anualidade 2021
38. Aprobación dun Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación provincial da Coruña e o
Concello de Santiago de Compostela para financiar o proxecto "Eixos 2 e 4 do Plan Marco de
reactivación Económica e Social do Concello de Santiago de Compostela, no marco do Plan de
Emprego Local, anualidade 2021
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIÓNS
Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación da Coruña para pedir a
aplicación inmediata das bonificacións na AP-9.
Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación da Coruña, para incrementar
os fondos destinados ao PEL, co obxectivo de paliar os efectos negativos derivados da crise sanitaria
do Covid-19.
Moción sobre plans eólicos
Moción que presentan os grupos provinciais DO PSdG-PSOE E BNG pola que se insta á
Xunta de Galicia a incrementar o financiamento do servizo de axuda no fogar (SAF)
ROGOS E PREGUNTAS
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