
 Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que 
terá lugar o venres, 27 de xaneiro de 2016, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 13/16, do 23 de decembro. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións da presidencia, da número 31101 á número 
32794 de 2016 e da número 1 á número 2150 de 2017. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
 
3.-Posta en coñecemento da tramitación do convenio de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello da Capela para a xestión da atención 
de visitantes e outras actividades culturais no Mosteiro de Caaveiro, ano 2017. 
 
Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais e Medio Ambiente 
 
4.-Aprobación do Plan de conservación de vías provinciais 2017, primeira fase. 
 
Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas 
 
5.-Aprobación da 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 decembro 
de 2016 e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación e polo 
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña entre o 1 e o 31 de 
decembro de 2016. 
 
6.-Aprobación do informe sobre o estado de tramitación das facturas correspondentes 
ao cuarto trimestre de 2016 na Deputación provincial e no Consorcio provincial 
contraincendios 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. 
 
7.-Toma de coñecemento do informe dos dereitos de imposible ou difícil recadación 
dos recursos propios, segundo o disposto no artigo 193 bis do Texto refundido da lei 
reguladora das facendas locais. 
 
8.-Dar conta do orzamento da Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña 
(FAEPAC) correspondente ao exercicio 2017. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
-Moción dos Grupos provinciais do PSdeG-PSOE e BNG-Asembleas Abertas sobre a 
restitución do acceso universal ao Sistema Nacional de Saúde. 
  
ROGOS E PREGUNTAS 
 


