
DEPUTACIÓN DE LUGO

CONVOCATORIA

Desden do Sr. Presidente convocase a Vde. á sesión ordinaría a celebrar polo
fí/eno^a Excma. Deputación Provincial, en prímeira convocatona as ONCE HORAS do día
VINTE E CINCO DE SETEMBRO DE 2018. pare tratar sobre as asunto. inclu,dos~na0rde
do Día, previamente aprobada pola Presidencia.

De non celebrarse na data e hora indicados, a sesión tere lugar na data e hora que
s^sinala no acortío cativo 6 réxime de sesións do Pleno e da Xunta de Gobernó adoptada
polo Pleno da Corporación en sesión extrao^inaria celebrada o día catrr> de novemb^de
dous mil quince.

A partir da convocatoria os expedientes encóntmnse a disposición dos S/es.
Deputados na Secretaría da Deputación.

Lugo, 20 de setembro de 2018

O SECRETARIO,

ORDEDODIA

1 Aprobación, se procede, das actas das sesions ordinarias celebradas os días vinte e seis
efe xuño e trinta e un de xullo de dous mil dezaoíto.

PARTE RESOLUTIVA

COMISIÓN DE COOPERACIÓN E ASISTENCIA A CONCELLOS E MEDIO
AMBIENTE

2. Proposta en relación eos escritos das Alcaldías dos Concellos de Antas de Ulla, Sarria e
Bóveda, solicitando unha modificación/substitucion de investimentos eactuacions
//7c/ü/afas no Plan Único de Cooperación eos Concellos 2017.
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3. P^osla en ̂ ín co e^nto do Alcalde do Concello de Ca^ de Re, ̂"c'°_unte
' 'rr^aMsuMuMn *" dos ̂ e^entos inctotíos no Plan Unto * Coope^tón
eos Concellos 2018.

4. Pnvosta en »laoi6n co e^-to do /Itoafde do Conceto d, Ou^a °°"^un''a
' modfflcac»n/su^te^ de iwes^ntos iñudos no Plan Único d» Cooperan cas
Concellos 2018.

COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS

5. Canta Xeral do Omento da Excma. Deputecion Pmvincial, e da Soaiedade Urbanística
Provincial de Lugo, correspondente ao ano 2017.

COMISIÓN DE ECONOMÍA, RECADACIÓN E FACENDA

6. Proposta relativa é modiffcatíón das Bases Terceira, Décima, Décimo Prime,^e
' 'Décimo Segunda das -Bases que rexen a aceplacién e asunciín, por delegacün
expresa, de competenc/as en matena de xestión, inspección e Recadación en
relación a tributos, prezos públicos e outros ingresas de dereito público-
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7. Mocl6n do G»po P^cfal SocMtefa para fnsfar é Xunfa de Gatefa^a ,ue cun,pn> co
establecido na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servías Sodais de Galicia.

8. MOCÍ6H * S~P° P"'v-""a< Soc,a»s,a pa^ ^ar < Xunfa de eal». a ,ue ap№e
enteros obxectivos na distribución orzamentaña.

9. Moa,6n do Gn.po Progne» do BNG para gue o Gctemo da Depufactón ̂ a nos
'Orzamentos tío ano 2019 as partidas económicas necesarias pare facer fronte eos
acardos deste Pleno.
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10. Moción do Grupo Provincial do BNG para que o Pleno da Deputación de Lugo acorde a

disolución da Sociedade Urbanística Provincial (SUPLUSA) e asuma todos os seus

compromisos.

11. Moción do Grupo Provincial Popular para que a Corporación Provincial manifesté o

rexeitamento á supresión dos cuarteis da Garda Civil que existen na provincia de Lugo.

í2. Moción do Grupo Provincial Popular relativa a que a Exorna. Deputacíón Provincial de

Lugo ceda a residencia e centro de día para perseas maiores "Residencia O Castro" e

dos te/reos sobre os que se asenta ao Concello de Castroverde e á ordenanza de prezo

público das residencias e centros de día da Deputación de Lugo.

13. Moción do Sr. Deputado non adscrito relativa aos dereitos recoñecidos no Regulamento.

PARTE DE CONTROL E FISCALIZACIÓN

14. Conta dos informes do segundo trimestre de 2018, relativo ao cumprimento de prazos da

Leí 15/2010, da Deputación de Lulgo, da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, SA,

do Consorcio Provincial para a prestación do servizo contra incendios e salvamento de

Lugo e da Fundación para o Desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da

Comunicación (TIC) e informes dos meses de abril, maio e xuño de 2018 do RD

635/2014.

15. Contó da información económica da Deputación de Lugo a 30 de xuño de 2018.

16. Conta do informe de avaliación de cumprímento de obxectivos que contempla a Leí

2/2012, de Estabilidade orzamentaría e sustentabilidade financeira a 30 de xuño de 2018

e previsións a 31 de decembrode 2018.

17. Conta das Resolucions da Presidencia, adoptadas durante os meses de xullo e agosto de

dous mil dezaoito.

18. Comunicacións da Presidencia.

19. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados.
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