
 Orde do día da sesión plenaria ordinaria que terá lugar o venres, 23 de marzo, 
ás DOCE HORAS. 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 2/18, do 23 de febreiro. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, do 20 de febreiro 
de 2018 ao 19 de marzo de 2018. 
 
Comisión de Cultura e Normalización Lingüística 
 
3.-Aprobación 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 2017. 
 
Comisión de Deportes e Mocidade 
 
4.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
o Hóckey Club Liceo de La Coruña correspondente á subvención nominativa 
concedida para financiar a participación na OK Liga e na Copa de Europa de hóckey, 
no ano 2017. 
 
5.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e o Club Universitario Ferrol correspondente á subvención nominativa para financiar a 
participación na liga feminina de baloncesto no ano 2017, na Copa Raíña e no Título 
Play offs. 
 
6.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
o Club Básquet Coruña correspondente á subvención nominativa concedida para 
financiar a participación na competición LEB Ouro, no ano 2017. 
 
7.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e o Santiago Futsal correspondente á subvención nominativa concedida para financiar 
a participación na 1ª División de Fútbol Sala no ano 2017. 
 
8.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e a Fundación Rácing Club Ferrol, correspondente á subvención nominativa 
concedida para financiar a "Escola deportiva: Promover, apoiar e difundir o deporte 
base" durante o ano 2017. 
 
Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais e Medio Ambiente 
 
9.-Aprobación do Plan de conservación de vías provinciais 2018. Segunda fase:  
mellora do firme con MBQ na DP 4307 Malpica a Ponteceso e  mellora do firme con 
MBQ na DP 2403 Cerceda a Xesteda. 
 
10.-Aprobación do Plan de vías provinciais 2018, segunda fase e inicio dos trámites 
para a expropiación dos bens e dereitos necesarios para execución das obras. 
 



11.-Aprobación da cuarta modificación das bases reguladoras do Plan provincial de 
medio ambiente (PMA). 
 
12.-Aprobación do inicio do expediente de expropiación forzosa con trámite de 
urxencia para ocupar os bens e dereitos necesarios pola execución das obras 
incluídas no proxecto mellora da intersección da estrada DP 1703 Espíritu Santo a 
Frais pq 2+500 coa estrada AC 214 Guísamo-Sigrás (Bergondo) 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
 
13.-Aprobación do convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña 
e o Instituto Municipal Coruña Espectáculos do Concello da Coruña para a utilización 
e xestión compartida do Teatro Colón. 
 
14.-Aprobación da modificación da composición da Mesa de Contratación 
Permanente da Deputación Provincial da Coruña designada por Resolución da 
Presidencia número 39427 do 13 de decembro de 2017. 
 
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios, 
Turismo e Patrimonio Histórico-Artístico 
 
15.-Aprobación da segunda e derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás 
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+Adicional 
1/2017 por maior achega provincial  
 
16.-Aprobación do segundo proxecto modificado da obra “Acondicionamento da praza 
do colexio de Xuvia” do Concello de Narón, incluída na 4ª e derradeira fase do  Plan 
de Acción Social (PAS) 2015 (código 2015.3110.0294.0)   
 
17.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Rehabilitación e conservación da 
Casa da Cultura de Santa Comba” do Concello de Santa Comba, incluída no  Plan de 
Acción Social (PAS) 2015  3ª fase (código 2015.3110.0160.0)   
 
18.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Moeche para o financiamento da “Mellora e aforro enerxético da 
iluminación pública accesos e arredores da feira” 
 
19.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Teo para o financiamento do investimento “Mellora de accesibilidade en 
diversos puntos do Concello de Teo. Fase II” 
 
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior 
 
20.-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 febreiro de 
2018 e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación e polo 
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña entre o 1 e o 28 de 
febreiro de 2018. 
 
21.-Aprobación do informe sobre o estado de execución orzamentaria a 28/02/2018 e 
proxección a 31/12/2018. 



 
22.-Dar conta da liquidación do orzamento do exercicio 2017 do Consorcio Provincial 
Contraincendios e Salvamento da Coruña. 
 
23.-Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito 2/2018.  
 
24.-Tomar coñecemento do informe sobre os recursos provinciais asignados a 
concellos e outras entidades locais da provincia, así como a entidades, persoas 
físicas ou xurídicas no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de 
decembro de 2017. 
 
25.-Aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal nº 3 reguladora da taxa 
por expedición de documentos, actividades administrativas e dereitos de exame, 
apartado 9 do artigo 6. 
 
26.-Dar conta dos plans orzamentarios a medio prazo 2019-2021. 
 
27.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia núm. 7.639 do 28/02/2018 
sobre nomeamento de persoal eventual. 

 
28.-Dar conta da liquidación consolidada do orzamento do exercicio 2017 da 
Deputación Provincial da Coruña e a do Consorcio Provincial Contraincendios e 
Salvamento da Coruña. 
 
29.-Aprobar a proposta da Presidencia sobre o informe de resolución de 
discrepancias a que se refire o artigo 218.1 do texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais. 
 
30.- Aprobación inicial do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial da Coruña. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
 
-Moción dos Grupos provinciais do Partido Popular, Partido Socialista de Galicia-
PSOE, Bloque Nacionalista Galego, Marea Atlántica, Compostela Aberta e Alternativa 
dos Veciños relativa ao Pazo de Meirás. 
 
-Moción dos Grupos provinciais de Compostela Aberta e Marea Atlántica en defensa 
do sistema público de pensións. 
 
ROGOS E PREGUNTAS 


