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Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 2 de decembro de 2019, ás 

12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información e actas  

1. Proposición da Presidencia sobre ratificación do carácter ordinario da sesión do Pleno do día 2 de 

decembro de 2019  

2. Aprobación das actas das sesións plenarias seguintes: extraordinaria número 11/2019, do 21 de 

outubro e ordinaria número 12/2019, do 25 de outubro  

3. Dación de conta das Resolucións da Presidencia desde o 19 de outubro de 2019 ata o 22 de 

novembro de 2019  

4. Dación de conta da comunicación dos Grupos políticos coa adscrición dos/as deputados/as ás 

Comisións Informativas e das modificacións efectuadas.  

5. Aprobación da ratificación da Resolución da Presidencia pola que se modifica o nomeamento dun 

representante da Deputación no organismo Consorcio Provincial da Coruña para a prestación do 

servizo contra incendios e salvamento  

6. Proposición da Presidencia sobre cambio de data do Pleno ordinario correspondente ao duodécimo 

mes do ano 2019.  

Comisión de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística  

7. Aprobación da modificación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 

e a Universidad Internacional Menéndez Pelayo correspondente á subvención nominativa concedida 

para financiar os cursos na sede da Coruña no ano 2018  

8. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Asociación 

de Actores e Actrices de Galicia polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o 

cofinanciamento dos Premios María Casares 2019  

9. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a asociación 

Amigos da Ópera da Coruña polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar a 

Programación lírica da Coruña 2019  

10. Aprobación do convenio de cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o 

Consorcio Universitario do Centro Asociado á UNED da Coruña polo que se instrumenta unha 

subvención nominativa para o cofinanciamento da Programación cultural e divulgación do 

coñecemento científico do ano 2018  
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Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios  

11. Aprobación da concesión de subvención nominativa á Organización Galega de Comunidades de 

Montes Veciñais en Man Común (ORGACCMM) para financiar o proxecto "VI Congreso Galego de 

Comunidades de Montes"  

12. Aprobación da modificación das cláusulas V, VI, VII e XIII do convenio entre a Deputación e o 

Concello de Aranga (en nome da comunidade de Lambre- Mandeo) para financiar suministro dun 

camion 4x4  

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais  

13. Aprobación do Plan de Vías Provinciais 2019, quinta fase  

14. Aprobación inicial do Plan de Travesías 2019, segunda fase  

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento  

15. Aprobación da ratificación da Resolución da Presidencia núm. 35664 de 15 de outubro de 2019 

pola que se aproba a nova composición da Mesa de Contratación Permanente da Deputación 

Provincial da Coruña  

16. Aprobación dun convenio de cooperación entre a Excma. Deputación provincial da Coruña e o 

concello de Negreira polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento 

das obras do proxecto reasfaltado e canalización de pluviais na zona da rúa Teresa Fabeiro 

Caamaño.  

Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio Histórico e Cultural  

17. Aprobación da modificación do prego de prescricións técnicas da subministración denominada 

"Adquisición camión de saneamento", do Concello de Sada, incluída no Plan provincial de 

cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017 co 

código 2017.3290.0374.0  

18. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Remodelación do parque infantil 

urbanización das Brañas" do Concello de Sada, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e 

servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ADICIONAL 1/ 2019 co código 

19.2001.0564.0  

19. Aprobación do convenio interadministrativo de cooperación entre a Deputación Provincial da 

Coruña e o concello de Narón polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o 

cofinanciamento da "Rehabilitación do Muíño da Xuvia"  

20. Aprobación do convenio interadministrativo de cooperación entre a Deputación da Coruña e o 

Concello de Mugardos polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento 

da "Pista de Pumptrack en O Baño T.M. Mugardos"  

Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior  

21. Aprobación da toma de coñecemento da información sobre o período medio de pago a provedores 

á que se refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, correspondente ao mes de outubro de 2019 e 

relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación, polo Consorcio Provincial 
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Contraincendios e Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña 

entre o 1 e o 31 de outubro de 2019.  

22. Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado de execución orzamentaria 

correspondente a setembro de 2019 e proxección a 31/12/2019.  

23. Aprobación da toma de coñecemento do informe da Consellería de Facenda de seguimento do 

Plan Económico-Financeiro 2018-2019 en cumprimento do disposto no art. 24 da lei orgánica 2/2012, 

do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, correspondente ao 1º 

semestre de 2019.  

24. Aprobación da toma de coñecemento da información rendida ao Ministerio de Hacienda en 

cumprimento do disposto na lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e 

sustentabilidade financeira para o seguimento do plan económico-financeiro 2018-2019, 

correspondente ao terceiro trimestre de 2019.  

25. Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado da tramitación das facturas da 

Deputación Provincial e dos informes de Morosidade da Entidade e dos seus entes dependentes 

(Consorcio Provincial contraincendios e salvamento da Coruña e Fundación Axencia enerxética da 

provincia da Coruña) correspondente ao terceiro trimestre de 2019, así como da súa remisión ao 

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, en cumprimento do establecido na Lei 15/2010, do 

5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de 

loita contra a morosidade nas operacións comerciais.  

26. Aprobación da toma de coñecemento da remisión, ao Ministerio de Facenda e Administracións 

Públicas, da información da execución orzamentaria da Deputación Provincial e dos seus entes 

dependentes (Consorcio Provincial contraindendios e salvamento da Coruña e Fundación Enerxética 

da provincia da Coruña) correspondente ao terceiro trimestre de 2019, en cumprimento do disposto 

na Orde HAP/2015/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigacións de 

subministración de información previstas na Ley Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade 

Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira  

27. Aprobación inicial da modificación das bases de prestación de servizos de control financeiro aos 

concellos da Provincia.  

28. Dación de conta das Resolucións de Presidencia números 31570 do 18/09/2019, 31571 do 

18/09/2019 e 32318 do 26/09/2019  

Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible  

29. Aprobación da posta en marcha do proxecto GEFRECON  

30. Aprobación da posta en marcha do proxecto PEL RURINNOVA  

31. Aprobación da posta en marcha do proxecto PEL RELEVO  

32. Aprobación da formalización dun convenio administrativo co Centro de Extensión Universitaria e 

Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), para cofinanciar o "PROGRAMA DE EDUCACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN E PARTICIPACIÓN AMBIENTAL: A RIQUEZA DO NOSO 

PATRIMONIO NATURAL"  

33. Aprobación da formalización dun convenio administrativo co CONCELLO DA CORUÑA, para 

cofinanciar o PROGRAMA DE BECAS EUROPA FP-PROXECTO "ACOREUROPA VII", NO MARCO 

DO PROGRAMA DE APRENDIZAXE PERMANENTE "ERASMUS+ 2017"  
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ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIÓNS  

 Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica en defensa do ensino público de calidade e da 

atención á diversidade  

 Moción do Grupo Provincial Popular con motivo do Día Internacional para a eliminación da 

violencia contra a muller  

 Moción do Grupo Provincial Popular en defensa das liberdades educativas consagradas na 

Constitución  

ROGOS E PREGUNTAS 

  


