
 Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que 
terá lugar o venres, 27 de outubro de 2017, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior número 10/17, do 29 de setembro. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola presidencia, desde o día 26 de 
setembro de 2017 ata o día 23 de outubro de 2017. 
 
Comisión de Cultura e Normalización Lingüística 
 
3.-Aprobación do convenio coa Asociación Socio-Cultural Correlingua para financiar o 
Correlingua 2017 co lema “En galego sen cancelas”. 
 
4.-Aprobación do convenio coa Asociación Socio-Pedagóxica Galega para financiar o 
“Tíralle da lingua” 2016-2017. 
 
5.-Aprobación do convenio coa Fundación Carlos Casares para financiar a exposición 
“Os Mundos de Carlos Casares” en catro concellos da provincia. 
 
Comisión de Deportes e Mocidade 
 
6.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
o Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB correspondente á subvención 
nominativa concedida para financiar o mantemento dos equipos das categorías base 
do club no ano 2016. 
 
Comisión de Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero 
 
7.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
A.L.A.S. Coruña (Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual da Coruña) para 
financiar o Proxecto de artes escénicas “Colon Queer” ano 2017. 
 
Comisión de Promoción Económica e Emprego 
 
8.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos para financiar o proxecto 
“Emprende na Biosfera”. 
 
9.-Aprobación do convenio coa Fundación Universidade da Coruña para financiar o 
proxecto “Máster en produción e Xestión Audiovisual” 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
 
10.-Aprobación inicial do expediente de deslinde do Viveiro Forestal de Sobrado, en 
Sobrado (A Coruña). 
 



11.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de colaboración entre a 
Deputación provincial da Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela xunto 
cos ilustres Colexios de Avogados e de Procuradores de Santiago de Compostela 
para financiar os gastos de realización de prácticas de alumnos/as das actividades 
formativas, que imparte ou nas que colabora, a Escola de Práctica Xurídica da 
Universidade de Santiago de Compostela, nos concellos da provincia da Coruña e 
adquisición do material necesario para a súa execución. Ano 2017. 
 
Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais e Medio Ambiente 
 
12.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia núm. 30039/2017 do 28 de 
setembro relativa ao proxecto modificado promovido polo Concello de Narón 
consistente na mellora da eficiencia enerxética no complexo deportivo da Gándara 
incluído na 2ª fase do Plan provincial de medio ambiente (PMA) 2016. 
 
13.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Dotación de saneamento público no 
lugar de Cerqueiras en Rianxo”, promovido polo Concello de Rianxo, incluído na 1ª 
fase do Plan provincial de medio ambiente (PMA) 2016. 
 
14.-Aprobación da modificación das Bases reguladoras do Plan provincial de medio 
ambiente 2016 para incluír a posibilidade dun Plan complementario. 
 
15.-Aprobación do Plan de conservación de vías provinciais 2017. IV Fase: 
-DP 7702 Mellora da capa de rodaxe con MBQ na DP 7702 Santa Catalina a 
Esmorode PQ 0+000 a 2+100 (Santa Comba) 
 
16.-Aprobación do Plan de investimento en vías provinciais 2017. VII Fase: -DP 8203 
Mellora da seguridade viaria na DP 8203 Vedra á Ponte de Santa Lucía PQ 8+015 a 
10+090 (Santiago de Compostela); DP 1302 Mellora da seguridade viaria na estrada 
DP 1302 entre o PQ 0+000 e o PQ 0+420 (Negreira); DP 7305 mellora da capa de 
rodaxe con mestura bituminosa en quente DP 7305 de Ribeira a Aguiño por Carreira 
PQ 3+470 a PQ 4+270 (Ribeira). 
 
17.-Toma de coñecemento e ratificación por parte da Comisión Informativa de 
Infraestruturas, Vías e Obras Provinciais e Medio Ambiente da Resolución da 
Presidencia núm. 32005/2017, do 16 de outubro, en cuxa virtude se aproba solicitar 
financiamento FEDER no marco da convocatoria aprobada por Real Decreto 
616/2017, do 6 de xuño do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital (BOE 
núm. 144, do 17.06.2017), pola que se regula a concesión directa de subvencións a 
proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía 
baixa en carbono, no marco do Programa operativo de crecemento sustentable 2014-
2020, para as propostas de actuación que nesta resolución se detallan. 
 
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios, 
Turismo e Patrimonio Histórico-Artístico 
 
18.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Mazaricos para o financiamento das obras de “Rexeneración integral de 
infraestruturas urbanas e pavimentación no núcleo rural de Lago”. 
 



19.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Reparacións e mellora da Casa da 
Cultura de Bertamiráns” do Concello de Ames, incluída no Plan de Acción Social 
(PAS) 2015 4ª e derradeira fase (código 2015.3110.0212.0). 
 
20.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Reparacións, accesibilidade e 
peches piscinas Milladoiro”, do Concello de Ames, incluída no Plan de Acción Social 
(PAS) 2015 4ª e derradeira fase (código 2015.3110.0213.0). 
 
21.-Aprobación do convenio co Concello de Laxe para o financiamento do “Proxecto 
turístico Reláxese 2017”. 
 
22.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e o Concello de Santiago para o financiamento  da “II Edición Fairway-Fórum Camiño 
de Santiago”. 
 
23.-Aprobación do convenio entre a Deputación da Coruña e a Asociación O Camiño 
dos Faros para o financiamento do “Plan de actuacións necesarias para a 
homologación como sendeiro de gran recorrido do camiños dos faros”. 
 
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior 
 
24.-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 setembro 
de 2017 e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación e polo 
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña entre o 1 e o 30 de 
setembro de 2017. 

 
25.-Aprobación do informe sobre o estado de execución orzamentaria a 30/09/2017 e 
proxección a 31/12/2017. 

 
26.-Informe sobre o estado de tramitación das facturas correspondentes ao terceiro 
trimestre de 2017 na Deputación provincial e no Consorcio Provincial Contraincendios 
e Salvamento da Coruña, en aplicación do establecido na Lei 15/2010, de 
modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de 
loita contra a morosidade nas operacións comerciais 

 
27.-Corrección de erro material no artigo 3.A.1. detectado na Ordenanza Nº 16 de 
prezos públicos aplicables ás actividades culturais, teatrais e escénicas que se han 
desenvolver no Teatro Colón da Deputación da Coruña. 

 
28.-Aprobación da ampliación da delegación de competencias en materia tributaria do 
Concello de Teo. 

 
29.-Aprobación do Expediente de modificación de créditos núm. 5/2017. 
  
Actas 
 
30.-Proposición da Presidencia sobre renuncia de don Gumersindo Galego Feal á súa 
condición de deputado provincial. 
 
 



ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
-Moción do Grupo Provincial de Marea Atlántica sobre a incoación dun expediente 
sancionador á emisora CUAC FM. 
 
ROGOS E PREGUNTAS 
 
 


