
 Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que 
terá lugar o venres, 9 de setembro, ás DOCE HORAS. 
 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 7/2016, do 29 de xullo. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da número 18001 
á número 20700, de 2016. 
 
3.-Toma de coñecemento das resolucións da Presidencia seguintes: 
Números 18441 do 02/08/2016 e 19291 do 18/08/2016 sobre cesamento de persoal 
eventual. 
Números 18442 do 02/08/2016, 18444 do 02/08/2016 e 19289 do 18/08/2016 sobre 
nomeamento de persoal eventual para realizar función sinaladas legalmente como de 
confianza e asesoramento. Núm. 6929, do 30/03/2016, 7697 do 12/04/2016 e 7698 do 
12/04/2016 sobre cesamento de persoal eventual. 
 
Comisión de Cultura e Normalización Lingüística 
 
4.-Aprobación da concesión de subvención nominativa á Asociación de Escritoras e 
Escritores en Lingua Galega para financiar a programación do ano 2016 e aprobación 
do correspondente convenio. 
 
Comisión de Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero 
 
5.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a 
Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes, para o financiamento dos 
servizos sociais básicos da Mancomunidade de municipios de Ordes (Frades, Ordes e 
Oroso) en 2016. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
 
6.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
o Club de Remo de Ares para financiar a adquisición dunha furgoneta. 
 
7.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
o Club de Fútbol Dumbría para financiar a adquisición dunha furgoneta. 
 
8.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
a Universidade da Coruña para financiar o Máster en Estudos da Unión Europea. 
Edición 2015-2016. 
 
9.-Aceptación da cesión de uso do novo local situado no Centro Tecnolóxico de 
Arteixo para a súa utilización como oficina tributaria e recadatoria da Zona 1 e 
aprobación do texto do convenio. 
 



Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios, 
Turismo e Patrimonio Histórico-Artístico. 
 
10.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Corcubión para o financiamento da obra de “Mellora das rúas interiores 
do lugar de Quenxe”. 
 
11.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Noia para o financiamento da obra de “Sinalización e seguridade viaria no 
casco urbano de Noia”.  
 
12.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Acondicionamento e mellora da rúa 
Travesa”, do Concello de Fene, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal (POS) 2016 co código 16.2100.0076.0. 
 
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior 
 
13.-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 
2016 e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación e polo 
Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña entre o 1 e o 31 de 
xullo de 2016. 
 
14.-Aprobación do informe sobre o estado de execución orzamentaria a 31/07/2016 e 
proxección a 31/12/2016. 
 
15.-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 do segundo trimestre do exercicio 2016 na Deputación Provincial da 
Coruña e no Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña, e do 
estado consolidado. 
 
16.-Dar conta das liñas fundamentais dos orzamentos do exercicio 2017. 
 
17.-Aprobación definitiva da Conta Xeral do orzamento da Deputación provincial 
correspondente ao exercicio 2015. 
 
18.-Toma de coñecemento da aprobación definitiva da Conta Xeral do orzamento do 
Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña correspondente ao 
exercicio 2015. 
 
19.-Autorización do expediente de modificación de créditos 01/2016 do Consorcio 
Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña. 
  
20.-Aprobación da conta integrada da xestión recadatoria relativa aos recursos 
doutros entes públicos e recursos propios correspondentes ao exercicio 2015. 
 
21.-Aprobación da modificación da Ordenanza fiscal nº 3 reguladora da taxa por 
expedición de documentos, actividades administrativas e dereitos de exame. 
 



22.-Aprobación da modificación, cambio de denominación e redacción íntegra da 
Ordenanza fiscal nº 8 reguladora da taxa por autorizacións para a execución de obras, 
instalacións ou a realización de calquera outra actividade na zona de dominio público 
ou nas zonas de protección das estradas da rede de titularidade da Deputación 
Provincial da Coruña. 
 
23.-Adhesión ao convenio entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e a 
Federación Española de Municipios e Provincias para a Recadación en Vía Executiva 
dos Recursos de Dereito Público das Corporacións Locais. 
 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
-Moción do Grupo Provincial Popular para a implicación e participación da Deputación 
da Coruña nas medidas de apoio para as zonas afectadas polos incendios forestais. 
 
-Moción dos grupos provinciais de PSdeG-PSOE e BNG-Asembleas de Abertas sobre 
os proxectos de aplicación de tecnosolos ou solos artificiais elaborados a partir de 
residuos. 
 
ROGOS E PREGUNTAS 


