
 

Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria do 26 de marzo de 2021, ás
12:00 horas. 

ASUNTOS 

Información e actas 

1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 2/2021, do 26 de febreiro 

2. Dación de conta das Resolucións da Presidencia do 20 de febreiro de 2021 ata o 19 de marzo de
2021 

3.  Proposición da Presidencia  sobre nomeamento de representante da Deputación en organismo
externo. 

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

4. Aprobación da prórroga do Convenio de colaboración co Concello de Ferrol para Mantemento xeral
da  casa  de  acollida,  anualidade  2021,  de  acordo  ao  Protocolo  de  acceso  á  Rede  Galega  de
acollemento para mulleres que sofren violencia de xénero da Xunta de Galicia e ao Programa de
apoio  á  rede  de  acollemento  para  mulleres  en  situación  de  violencia  de  xénero  da  Deputación
Provincial da Coruña (PRAM) 

Comisión de Benestar Social e Educación 

5. Aprobación da concesión de subvención nominativa ao Consorcio As Mariñas para cofinanciar o
Mantemento do Servizo de Asesoría Xurídica social especializada no ano 2021 e do correspondente
convenio de colaboración. 

6. Aprobación do convenio entre a Deputación Provincial da Coruña e a Fundación Benéfico Docente
Fernando Blanco polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar o sostemento
do Museo-Colección Fernando Blanco no ano 2020. 

7. Aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) POS+Adicional 1/2021 para o financiamento dos gastos sociais extraordinarios. 

Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios 

8. Aprobación da subvención nominativa co Concello de Malpica de Bergantiños para financiar o
proxecto "Mostra de Oleria de Buño 2020"
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Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais 

9. Desistimación das alegacións formuladas por D. Javier Pérez Patiño en relación coa expropiación e
execución das obras incluídas no Proxecto MELLORA DE SEGURIDADE VIAL NA DP 1704 CAMBRE
A CARRAL PQ 0+580  A 1+070  (CAMBRE)  incluído  no  Plan  de  Vías  Provinciais  2020,4ª  Fase,
aprobado tecnicamente polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o 30 de decembro de 2020 

10. Aprobación técnica da quinta fase do Plan de Inversións en Vías Provinciais 2020 

11. Aprobación técnica do Plan de Inversións Vías Provinciais 2021, primeira fase 

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento 

12. Aprobación dun convenio de colaboración entre a Excma. Deputación provincial da Coruña e a
Fundación Meniños para a cesión de uso dun local no edificio da Milagrosa 

13. Aprobación dun convenio de colaboración entre a Excma. Deputación provincial da Coruña e a
Confederación Galega de Persoas Con Discapacidade (COGAMI) para a cesión de uso dun local no
edificio da Milagrosa 

14. Aprobación dun Convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o
Concello de Carnota polo que se instrumenta unha subvención nominativa para cofinanciar as obras
de Mellora ambiental no Campo de Fútbol de Lariño 

15. Aprobación da rectificación do inventario de bens da Deputación Provincial da Coruña. Ano 2020 

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

16.  Aprobación  do proxecto  modificado  da obra denominada "Ampliación  do local  social  de San
Mateo", do Concello de Narón, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ADICIONAL 2/2020, para o financiamento de
gastos  correntes  e  investimentos  financeiramente  sostibles,  co  código  2020.2102.0357.0,
levantamento da condición á que quedou sometida e aprobación definitiva desta obra. 

17. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Ensanche e mellora de viario
existente nos lugares de Trasdoanes e Laranga",  do Concello de Porto do Son, incluído no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+  2020  co  código  2020.2100.0052.0,  levantamento  da  condición  á  que  quedou  sometido  e
aprobación definitiva deste investimento 

18.  Aprobación  do  proxecto  modificado  da  obra  denominada  "Reforma  e  adecuación  do  centro
municipal de formación ocupacional de Osedo", do Concello de Sada, incluida na 2ª e derradeira
Fase do POS+ADICIONAL 1/2017 por maior achega provincial, co código 2017.2001.0772.0 

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

19. 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 febreiro de 2021 e
relación  detallada  de  todas  as  facturas  pagadas  pola  Deputación,  polo  Consorcio  Provincial
Contraincendios e Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
entre o 1 e o 28 de febreiro de 2021.
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20. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 2/2021 de aprobación polo
Pleno. 

21. Dación de conta do Plan Orzamentario a medio prazo 2022-2024. 

22. Dación de conta do informe de intervención sobre a acción de fomento da Deputación Provincial
da Coruña no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2020. 

23.  Dación de conta do Informe da fiscalización a posteriori  dos recursos propios da Deputación
provincial e doutros entes públicos correspondentes ao exercicio 2019. 

24. Dación de conta do informe-resumo emitido polo órgano interventor ao abeiro do disposto no
artigo 37 do Regulamento do réxime xurídico do control interno das entidades do sector público local. 

25. Aprobación da aceptación da delegación de competencias tributarias do Concello de Mesía. 

Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible 

26. Aprobación dun convenio de colaboración entre a Deputación provincial da Coruña e o Concello
de ABEGONDO para levar a cabo as obras dos proxectos construtivos "SENDA CICLABLE Z.E.C.
ABEGONDO-CECEBRE", tramos 1, 2 e conexión con Carral. 

27. Aprobación dun Convenio de colaboración entre a Deputación provincial da Coruña e o Concello
de  BETANZOS  para  levar  a  cabo  as  obras  do  proxecto  construtivo  "SENDA CICLABLE  Z.E.C.
ABEGONDO-CECEBRE, TRAMO 1" 

28. Aprobación da proposta da Presidencia ao pleno provincial sobre a adhesión ao compromiso
SLOWLIGHT 

29. Aprobación dun Conveno de colaboración entre a Deputación provincial da Coruña e o Concello
de  BERGONDO para  levar  a  cabo  as  obras  do proxecto  construtivo  "SENDA CICLABLE Z.E.C.
ABEGONDO-CECEBRE, TRAMO 1." 

30. Aprobación dun Convenio de colaboración entre a Deputación provincial da Coruña e o Concello
de  CARRAL para  levar  a  cabo  as  obras  dos  proxectos  construtivos  "SENDA CICLABLE Z.E.C.
ABEGONDO-CECEBRE", tramos 1, 2 e conexión con Carral. 

31. Aprobación da proposta da Presidencia ao Pleno Provincial sobre as recomendacións da Xornada
Nacional Técnica de Deputacións provinciais respecto ao uso dos Fondos Europeos Post 2020 para
combater o reto demográfico 

ACTUACIÓN DE CONTROL: 
MOCIÓNS 

Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña, en apoio da
transferencia á Xunta de Galicia da xestión do dominio público marítimo terrestre 

Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre fondos europeos. 

Moción que presenta o grupo provincial de Alternativa dos Veciños sobre a seguridade viaria
na estrada provincial da Deputación da Coruña DP-5810 Rúa Casares Quiroga 

ROGOS E PREGUNTAS
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