Orde do día da sesión plenaria ordinaria que terá lugar o venres, 15 de setembro de
2017, ás DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Toma de posesión do deputado do Partido Popular, don José Manuel López Varela
2.-Toma de posesión da deputada do Partido Popular, dona Inés Monteagudo
Romero
3.-Toma de posesión do deputado do Partido Popular, don Carlos Vázquez Quintián.
4.-Toma de posesión da deputada do Partido Popular, dona Teresa Villaverde Pais.
5.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 7/2017, do 28 de xullo.
6.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia desde o 21 de
xullo de 2017 ata o 11 de setembro de 2017.
Comisión de Cultura e Normalización Lingüística
7.-Desestimación da reclamación presentada pola asociación cívica “Mesa por la
libertad Lingüística” contra a Ordenanza de uso da lingua galega na Deputación da
Coruña.
Comisión de Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero
8.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e
a Asociación Banco de Alimentos Rías Altas para financiar a compra dunha furgoneta
no ano 2016.
Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras provinciais e Medio Ambiente
9.-Aprobación do Plan de conservación de vías provinciais 2017, 3ª fase.
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento
10.-Aprobación definitiva do Regulamento de usos do Teatro Colón.
11.-Aprobación definitiva do expediente de cesión de titularidade de varios predios en
Bastiagueiro (Oleiros), na marxe dereita da estrada A Coruña-Santa Cruz en sentido
crecente, a favor do Concello de Oleiros.
12.-Aprobación inicial do expediente de deslinde do Monte Costa, en Culleredo (A
Coruña).

Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios,
Turismo e Patrimonio Histórico-Artístico
13.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o
Concello de Rianxo para o financiamento da obra de “Mellora de infraestruturas
recreativas e turísticas e fomento da accesibilidade nas praias do Pazo e da Torre"
14.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o
Concello de Sada para o financiamento da obra de “Creación da biblioteca infantil e
sala de lectura da casa da cultura Pintor Lloréns”
15.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o
Concello de Santa Comba para o financiamento da obra de “Acondicionamento do
vaso e do circuíto de auga quente sanitaria na piscina cuberta municipal”
16.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o
Concello de Santiso para o financiamento da obra de “Aglomerado en San Román e
outros”
17.- Aprobación do proxecto modificado da obra “Saneamento e pluviais en Sestelos”
do Concello de Carnota, incluída na 4ª e derradeira fase do Plan de acción social
(PAS) 2015 co código 2015.3110.0258.0
18.-Aprobación do segundo proxecto modificado da obra “Substitución do acabado
de cuberta do Polideportivo Municipal” do Concello de Corcubión incluída no Plan de
Acción Social (PAS) 2015 3ª fase (código 2015.3110.0043.0)
19.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Melloras na parcela de
equipamentos deportivos Pino de Val” do Concello de Mazaricos, incluída no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único
de concellos) POS+ 2017. Código 2017.3110.0185.0.
20.-Aprobación do proxecto modificado da obra "Saneamento en Vilerma 1ª fase e
abastecemento no poboado do Anguieiro”, do Concello das Pontes de García
Rodríguez, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (POS) Adicional 1/2015 co código 15.2101.0313.0
21.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Repavimentación Avenida de
Vilagarcía” do Concello de Santiago de Compostela, incluída na 2ª e derradeira fase
do Plan DTC 93, anualidade 2014 (2014.3280.0190.0)
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior
22.-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 xullo de
2017 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
xullo de 2017.
23.-Aprobación do informe sobre o estado de execución orzamentaria ao 31/07/2017
e proxección ao 31/12/2017.

24.-Dar conta da información rendida ao Ministerio de Facenda e Administracións
Públicas en cumprimento do artigo 16 da orde HAP/2015/2012 do 1 de outubro.
Execución no segundo trimestre do exercicio 2017 na Deputación Provincial da
Coruña e no Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña, e do
estado consolidado.
25.-Toma de coñecemento da aprobación definitiva da conta xeral do orzamento do
Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña correspondente ao
exercicio 2016.
26.-Impoñer o prezo público e aprobar definitivamente a ordenanza número 16 de
prezos públicos aplicables ás actividades culturais, teatrais e escénicas que se van
desenvolver no Teatro Colón da Deputación da Coruña.
27.- Dar conta das liñas fundamentais dos orzamentos do exercicio 2018.
28.-Proxecto EIXO, Estratexia de Inserción Xove, dentro do Plan de emprego local.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
-Moción do Grupo provincial de Marea Atlántica sobre a planta de residuos de Santa
Icía.
ROGOS E PREGUNTAS

