
 Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que 
terá lugar o venres, 27 de novembro de 2015, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 12/2015, do 6 de novembro. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 23901 á 
nº 25800, de 2015. 
 

3.- Toma de coñecemento das resolucións da Presidencia seguintes: Núm. 23139, do 

23 de outubro de 2015, sobre cesamento de persoal eventual e Núm. 23686, do 29 de 
outubro de 2015, sobre nomeamento de persoal eventual para realizar funcións 
sinaladas legalmente como de confianza e asesoramento. 
 
4.-Comunicación do cambio de portavoz do Grupo Popular da Deputación. 
 
5.-Proposición da Presidencia sobre o cambio de data do Pleno ordinario do mes de 
decembro. 
 
Comisión de Cultura, Turismo e Patrimonio Histórico-Artístico 
 
6.-Aprobación do convenio coa Academia Galega de Ciencias para financiar as 
“Actividades do ano 2015”. 
 
7.-Aprobación do convenio coa Asociación Academia Galega do Audiovisual para 
financiar a “XIII edición dos Premios Mestre Mateo no ano 2015”. 
 
8.-Aprobación do convenio coa Fundación Museo de Artes do gravado á estampa 
dixital para financiar o “Programa de actividades do ano 2015”. 
 
9.-Aprobación do convenio coa Fundación Eugenio Granell para financiar as 
“Actividades do ano 2015”. 
 
10.-Aprobación do convenio coa Asociación Cultural Música Sinfónica no Camiño de 
Santiago para financiar “Concertos da Orquestra Sinfónica de Melide no ano 2015”. 
 
Comisión de Deportes e Mocidade 
 
11.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e o Club Esgrima Coruña para financiar a realización do proxecto “Esgrima Conecta”. 
 
12.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e o Club Asociación de antiguos alumnos Colegio Santo Domingo para financiar a 
participación na liga nacional de Hóckey sobre patíns no ano 2015”. 
 
 
 
 



Comisión de Promoción Económica e Emprego 
 
13.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e a Asociación de 
Empresarios y Profesionales Compostela Monumental para financiar o proxecto 
“Dinamización Comercial Compostela Monumental”. 
 
14.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e a Fundación 
Rendementos Económico Mínimo Sostible e Social (FREMSS) para financiar o 
proxecto “II Congreso de sostibilidade Social e Económica do Sector Pesqueiro”. 
 
15.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e o Club Deportivo 
Equiocio para financiar o proxecto “XVIII Salón do Cabalo. Equiocio 2015”. 
 
Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais e Medio Ambiente 
 
16.-Aprobación inicial da quinta fase do Plan de travesías da anualidade 2015. 
 
17.-Aprobación do Plan de investimentos de vías provinciais 2015, terceira fase. 
 
18.-Aprobación do Plan de conservación de vías provinciais 2015, cuarta fase. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
 
19.-Inicio de expediente de cesión de uso á Fundación Meniños dun local de 325,80 
m2 no edificio da Milagrosa, 2ª planta, para o desenvolvemento de actividades de 
apoio á familia e a infancia con carácter gratuíto e aprobación do texto do convenio 
onde se concretan as condicións de cesión de uso á Fundación Meniños, 
condicionado á aprobación definitiva do expediente de cesión. 
 
20.-Aprobación dos novos pregos tipo de obras adaptados ás modificacións do Real 
decreto lexislativo 3/2011 do 14 de novembro polo que se aproba o Texto refundido 
da lei de contratos do sector público, e modificacións do Regulamento xeral da lei de 
contratos das administracións públicas, aprobado polo Real decreto 1098/2001, do 12 
de outubro: 
 

A) Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer 
para a contratación mediante procedemento aberto (con multiplicidade de 
criterios de valoración) das obras comprendidas nos plans provinciais. 
B) Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer 
para a contratación mediante procedemento aberto (cun único criterio de 
valoración: factor prezo) das obras comprendidas nos plans provinciais. 
C) Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer 
para a contratación mediante procedemento negociado das obras 
comprendidas nos plans provinciais. 

 
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios e 
Normalización Lingüística 
 
21.-Aprobación do Plan de acción social (PAS) 2015, 1ªfase, apartado convenios. 
 



22.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Pontedeume 
para o financiamento da obra denominada “Rehabilitación e ampliación do mercado 
municipal de Pontedeume”, que se financia a través do Plan de acción social (PAS) 
2015. 
 
23.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Rexeneración de pistas en Devesos 
e Cuíña”, do Concello de Ortigueira, incluída no Plan provincial de cooperación ás 
obras e servizos de competencia municipal (POS) 2015 co código 15.2100.0145.0. 
 
24.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Senda peonil en Penadeiriz”, do 
Concello das Somozas, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal (POS) 2015 co código 15.2100.0205.0. 
 
25.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Reforma de local social para Casa da 
Xuventude” do Concello de Carral, obxecto do convenio de colaboración número 
323/2013. 
 
26.-Aprobación da modificación do financiamento do convenio de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Toques para a execución das obras de 
“Interior en Prados (Paradela) e outros”. 
 
27.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Ampliación da rede de saneamento 
en Miodelo”, do Concello de Bergondo, incluída no Plan provincial de cooperación ás 
obras e servizos de competencia municipal (POS) Adicional 1/2014, co código 
14.2101.0305.0. 
 
28.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Oleiros para o financiamento das obras de “Construción de vestiarios, 
peche e outras melloras no campo de fútbol de Iñás”. 
 
29.-Aprobación da modificación do proxecto da obra “Mellora da capa de rodaxe 
mercado de Moeche e outros “ do Concello de Moeche, obxecto do convenio de 
colaboración número 45/2015. 
 
30.-Aprobación do proxecto complementario nº 1 da obra “Ensanche da DP 2702 
senda peonil Espenuca (Coirós), PK 1,75 ao PK 2,19” do Plan de sendas peonís 
2014, cuarta fase, e a súa inclusión no Plan de sendas peonís 2015, co código 
2015.1170.0008.0. 
 
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior 
 
31.- Aprobación do orzamento xeral do exercicio 2016 e das bases para a súa 
execución. 
 
32.-Aprobación da reestruturación orgánica, cuarta fase. Relación de postos de 
traballo e organigrama para o ano 2016. 
 
33.-Aprobación do cadro de persoal para o ano 2016. 
 



34.-Modificación parcial das bases e criterios do plus especial de produtividade para a 
súa asignación no exercicio 2015. 
 
35.-Aprobación do expediente de modificación de créditos núm. 6/2015. 
 
36.-Autorización do expediente de modificación de créditos 02/2015 do Consorcio 
Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña. 
 
37.-Aceptación da delegación de competencias tributarias do Concello de Ortigueira 
(recadación executiva do ICIO). 
 
38.-Aprobación da modificación da Ordenanza Fiscal Xeral da Deputación. 
 
39.-Aprobación da modificación das bases para a prestación de servizos tributarios 
aos concellos da provincia. 
 
40.-Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Fundación 
Refuxio de Animais, para o cofinanciamento dos gastos de funcionamento no ano 
2015. 
 
41.-Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Fundación 
Tierra de Hombres-España, para o financiamento do proxecto “Viaxe cara á vida 
2015”. 
 
42.-Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
Federación de Asociacións Galegas da República Arxentina, para colaborar no 
financiamento de actuacións de conservación e mantemento do “Museo da 
Emigración Galega na Arxentina (MEGA)”. 
 
43.-Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
“Fundación lo que de verdad importa”, para o cofinanciamento do congreso para o 
fomento dos valores humanos, éticos e morais, realizado na cidade da Coruña o 19 
de marzo de 2015. 
 
44.-Renuncia de Don Diego Calvo Pouso á súa condición de deputado provincial. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
-Moción do Grupo Provincial do Partido Popular sobre ampliación e mellora da 
estrada EP-7802 Roxos-Reborido en Santiago de Compostela. 
 
ROGOS E PREGUNTAS 
 
 
 


