
Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión PLENARIA ORDINARIA 
que terá lugar o mércores 31 de xullo de 2013, ás DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Toma de posesión do deputado do Partido Socialista, don Jesús Manuel Campos 
Díaz.

2.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 6/13, do 28 de xuño.

3.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 10.801 á nº 
13.300, de 2013.

4.-Proposición da Presidencia sobre o cambio de data da sesión ordinaria de agosto 
de 2013.

5.-Proposición da Presidencia sobre o nomeamento de representantes da Deputación 
en organismos varios.

Comisión de Promoción Económica, Emprego, Medio Ambiente e Turismo

6.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e o Club Deportivo 
Equiocio para financiar o proxecto “Salón do Cabalo 2012”.

7.-Aprobación  do  convenio  de  colaboración  entre  a  Deputación  e  o  Concello  das 
Pontes de García Rodríguez para financiar o proxecto “As Pontes Aprende 2010”.

8.-Aprobación  do  convenio  de  colaboración  entre  a  Deputación  e  a  Fundación 
Santiago Rey Fernández Latorre  para financiar o proxecto “Voz Natura 2013”.

9.-Aprobación  do  convenio  de  colaboración  entre  a  Deputación  e  o  Concello  de 
Ribeira para financiar o proxecto “Campaña de Promoción do Comercio”.

Comisión de Benestar Social, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización 
Lingüística

10.-Aprobación da modificación da subvención concedida e formalización de convenio 
coa entidade ACLAD para o financiamento do equipamento e obra de adaptación 
interior  do edificio  existente  na comunidade  terapéutica  “Julio  Portela”,  situada en 
Fonte do Ouro, na Zapateira, Culleredo.

11.-Aprobación da concesión da subvención e do convenio coa entidade Asociación 
Provincial de Parapléxicos da Coruña para o financiamento da realización dun curso 
de informática para persoas con diversidade funcional no ano 2013.



Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento

12.-Aprobación de formalización dun convenio de colaboración entre a Deputación 
provincial  e  o  Concello  de  Padrón  para  financiar  as  obras  de  reforma da piscina 
cuberta municipal, fase I.

13.-Aprobación do proxecto básico e de execución de rehabilitación do Teatro Cine 
Elma da Pobra do Caramiñal.

14.-Aprobación  da  modificación  do  convenio  de  colaboración  entre  a  Deputación 
Provincial da Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela para financiar o 
traballo  de  investigación  denominado  "Realización  dun  barómetro  de  xestión 
municipal e desenvolvemento dun indicador sobre o impacto do investimento público 
nos índices de coberturas de servizos municipais.

15.-Aprobación da formalización dun convenio de colaboración entre a Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de Carnota para financiar a adecuación da praza 
de Canedo.

16.-Aprobación da formalización dun convenio de colaboración entre a Deputación 
Provincial  da  Coruña  e  o  Concello  de  Mesía  para  financiar  a  recuperación  do 
patrimonio natural na contorna rural das Brañas da Valga (Anualidade 2013).

17.-Aprobación da formalización dun convenio de colaboración entre a Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de Muxía para financiar o acondicionamento de 
camiños municipais en Vilachán, Agranzón, Buiturón e Muxía.

18.-Aprobación da formalización dun convenio de colaboración entre a Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de Muxía para financiar as obras de refuxio de 
taxis-Casa do Concello.

Comisión de Infraestruturas Viarias: Vías e Obras Provinciais

19.-Aprobación do Plan de conservación de vías provinciais 2013, 5ª fase, que se 
detalla:  mellora  da  capa  de  rodadura  PK  0+550  ao  3+300  DP Xubia  á  praia  da 
Frouxeira. Reforzo de firme nas estradas DP 0106 e DP 0804. Mellora da seguridade 
viaria na DP 3801 e na DP 3802 núcleo Cimadevila.

20.- Aprobación do expediente de mutación demanial subxectiva e en consecuencia 
aceptar  a  transferencia  da  titularidade  do  Concello  de  Cedeira  da  estrada  "As 
Pontigas-Santo André" e dar de alta no inventario da Deputación da Coruña a estrada 
"As Pontigas-Santo André".

Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas

21.-Aprobación dun convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e  o  Hogar  Español  de  Montevideo,  da  República  Oriental  de  Uruguai,  para  o 
cofinanciamento dos gastos de funcionamento do fogar de acollida.



22.-Aprobación  dun  convenio  de  colaboración  entre  a  Deputación  Provincial  da 
Coruña e o Hogar Español de Montevideo, da República oriental de Uruguai, para o 
cofinanciamento da adquisición de camas xeriátricas.

23.-Aprobación dun convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e  a  Sociedade  a  Nosa  Galiza,  de Xenebra-Suíza,  para  o  financiamento  dos  seus 
gastos de funcionamento do ano 2012-2013.

24.-Solicitude á Administración Tributaria do Estado da delegación da inspección do 
imposto sobre actividades económicas para o Concello de Ames.

25.-Informe do cumprimento polo Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento 
da Coruña do artigo 4 da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 
29  de  decembro  de  loita  contra  a  morosidade  das  operacións  comerciais 
correspondentes a: 4º trimestre do ano 2012 e 1º trimestre do ano 2013.

26.-Toma de  coñecemento  do  informe sobre  o  estado de tramitación  das facturas 
correspondentes ao segundo trimestre de 2013, en aplicación do establecido na Lei 
15/2010,  de modificación da Lei  3/2004,  pola  que se establecen medidas de loita 
contra a morosidade nas operacións comerciais (BOE nº 163, de 6 de xullo de 2010).

27.-Informe sobre o estado de execución orzamentaria a 30/06/2013 e proxección a 
31/12/2013.

28.-Aprobación definitiva da conta xeral do orzamento 2012.

29.-Modificación  das  subvencións  nominativas  recollidas  na  Base  49ª  das  de 
Execución do Orzamento Provincial para o exercicio 2013.

30.-Dilixencia de corrección de erro material EMC 2/2013.

31.-Aprobación do expediente de modificación de créditos núm. 3/2013.

Comisión de Cultura, Educación, Deporte e Mocidade

32.-Aprobación  do  convenio  coa  Universidade  Internacional  Menéndez  Pelayo 
correspondente á subvención nominativa para financiar os cursos de verán na sede 
da Coruña, ano 2013.

33.-Aprobación do convenio co Centro de Estudos Melidenses-Museo da Terra de 
Melide  correspondente  á  subvención  nominativa  para  financiar  o  programa  de 
actividades culturais do ano 2013. 

34.-Aprobación  do  convenio  coa  Fundación  10  de  Marzo  correspondente  á 
subvención  nominativa  para  financiar  o  proxecto  de  investigación,  recuperación  e 
difusión do arquivo histórico. Anualidade 2013.



35.-Aprobación do convenio coa Asociación Cultural Música Sinfónica no Camiño de 
Santiago  correspondente  á  subvención  nominativa  para  financiar  un  Ciclo  de 
Concertos da Orquestra Sinfónica de Melide no ano 2013. 

36.-Concesión  de subvención nominativa ao Club Náutico Portosín para financiar o 
Campionato do Mundo de Vela da clase PLATÚ 25 e aprobación do correspondente 
convenio.

37.-Concesión de subvención nominativa á Fundación Real Federación Española de 
Fútbol  para  financiar  a  realización  dun  Campus  de  Fútbol  e  aprobación  do 
correspondente convenio. 

Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos

38.-Aprobación da modificación da solicitude do Concello de Cerceda dentro da 1ª 
fase da anualidade 2012 do Plan “DTC 94. Unha deputación para todos os concellos”.

39.-Aprobación  do  proxecto  técnico  reformado  da  obra  denominada  “Obras  de 
reparación  nas  pistas  deportivas  da  Canle  IV,  Colexio  Monte  Caxado,  locais  das 
AA.VV de Aparral, Bermui Saa e Abastecemento a Goente” do Concello das Pontes, 
incluída na primeira fase do Plan DTC 94: Unha deputación para todos os concellos”. 

Comisión de Persoal e Réxime Interior

40.-Reorganización 2013: Primeira fase de desenvolvemento.

ACTUACIÓN DE CONTROL

MOCIÓNS
-Moción do Bloque Nacionalista Galego sobre as participacións preferentes e débeda 
subordinada.
-Moción do Grupo Provincial Socialista sobre a substitución de contadores por parte 
das compañías de subministración eléctrica.

ROGOS E PREGUNTAS


