
Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión Plenaria Ordinaria que 
terá lugar o venres, 13 de setembro de 2013, ás DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Toma de posesión do deputado do Partido Popular, don Manuel Costa Barreiro.

2.-Toma de posesión do deputado do Partido Popular, don Antonio Pensado Plagaro.

3.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 7/13, do 31 de xullo de 2013.

4.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº  13.301 á nº 
15.700.

5.- .Toma de coñecemento da comunicación dos grupos políticos coa adscrición dos 
deputados ás Comisións Informativas.

6.-Toma  de  coñecemento  da  Resolución  da  Presidencia  pola  que  se  nomea 
vicepresidente segundo a D. Antonio Cañás Varela.

7.-Toma  de  coñecemento  da  Resolución  da  Presidencia  pola  que  se  nomea 
presidente  da Comisión  Informativa  Permanente de Infraestruturas Viarias,  Vías e 
Obras Provinciais, a don Manuel Taboada Vigo.

8.-Toma de  coñecemento  da  Resolución  da  Presidencia  pola  que  se  cesa  como 
presidente da Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos a don Manuel 
Taboada Vigo.

9.-Toma  de  coñecemento  da  Resolución  da  Presidencia  pola  que  se  nomea 
presidente  da Comisión  Informativa  Permanente de Cooperación  e Asistencia  aos 
Concellos a don Ramón Tojo Lens.

10.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se nomea membro 
da Xunta de Goberno a don Ramón Tojo Lens.

Comisión de Benestar Social, Políticas de Igualdade e Normalización Lingüística

11.-Proposta  de aprobación da formalización  e  texto  do convenio  de colaboración 
entre  a  Deputación  e  a  Asociación  para  a  Loita  contra  as  Enfermidades  do  Ril 
(ALCER), para o financiamento do programa BULE de exercicio físico e psicosocial 
para persoas con enfermidades crónicas e familiares.

Comisión de Cultura, Educación, Deporte e Mocidade

12.-Concesión dunha subvención nominativa á Asociación de Escritores en Lingua 
Galega para financiar o Programa de actividades culturais no ano 2013.



13.-Convenio  coa Asociación  dos Amigos da Ópera correspondente  á  subvención 
nominativa  para  financiar  actividades  de  promoción  da  ópera  no  ano  2013:  LXI 
Festival de Ópera da Coruña.

14.-Concesión  dunha  subvención  nominativa  á  Asociación  Academia  Galega  do 
Audiovisual para financiar a XI edición dos Premios Mestre Mateo.

15.-Convenio co Concello  de Ferrol  correspondente á subvención nominativa para 
financiar o XXVII Concurso Internacional de piano “Cidade de Ferrol” 2013.

16.-Concesión  dunha subvención  nominativa  á Federación  Galega de Fútbol  para 
financiar o 2º Congreso Internacional de Fútbol, organizado polo Comité Galego de 
Adestradores de Fútbol.

Comisión de Persoal e Réxime Interior

17.-Reorganización 2013. Primeira fase de desenvolvemento. Aprobación definitiva

Comisión de Promoción Económica, Emprego, Medio Ambiente e Turismo

18.-Aprobación  do convenio  de colaboración  entre  a  Deputación  e  o  Concello  de 
Paderne para financiar o proxecto “Axencia de emprego e desenvolvemento local”.

Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento

19.-Modificación do acordo plenario con data do 27-11-2009 relativo á cesión de uso 
ao Concello da Coruña do local na rúa Matadoiro 68, A Coruña.

20.-Aprobación da formalización do convenio de colaboración entre a Deputación e o 
Concello de Culleredo para financiar as obras Mellora de infraestruturas no vial do 
Polígono da Marisqueira.

Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos

21.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Mellora e acondicionamento de viais 
nas parroquias de Cesar, Verdía, A Barciela e San Caetano” do Concello de Santiago, 
incluída  no  Plan  provincial  de  cooperación  ás  obras  e  servizos  de  competencia 
municipal (POS) 2103. Código: 13.2100.0150.0

Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas

22.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e a Casa de Galicia (Uruguai) para o cofinanciamento da adquisición de equipamento 
sanitario para os seus centros sanitarios en Montevideo.

23.-Aprobación da integración da Deputación Provincial como patrón na Fundación 
Galicia-Europa.

24.-Aprobación  do  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: 2º trimestre do ano 2013.

25.-Aprobación do informe sobre o estado de execución orzamentaria ao 31/07/2013 
e proxección ao 31/12/2013.

26.-Aprobación sobre a aplicación do Real decreto-lei 8/2013, de medidas urxentes 
contra a morosidade das Administracións públicas e de apoio a entidades locais con 
problemas financeiros.

27.-Aprobación da Conta integrada da xestión recadatoria do exercicio 2012.

28.-Aceptación  da  ampliación  das  delegacións  de  competencias  tributarias  do 
Concello de Oza-Cesuras.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
ROGOS E PREGUNTAS


