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CONVOCATORIA 

 

De orden do Sr. Presidente convócase a Vde. á sesión ordinaria a celebrar polo 

Pleno da Excma. Deputación Provincial, en primeira convocatoria ás  ONCE HORAS do día 

TRINTA DE OUTUBRO DE 2018, para tratar sobre os asuntos incluidos na Orde do Día, 

previamente aprobada pola Presidencia. 

  

De non celebrarse na data e hora indicados, a sesión terá lugar na data e hora que 

se sinala no acordo relativo ó réxime de sesións do Pleno e da Xunta de Goberno adoptado 

polo Pleno da Corporación en sesión extraordinaria celebrada o día catro de novembro de 

dous mil quince. 

 

A partir da convocatoria os expedientes encóntranse a disposición dos Sres. 

Deputados na Secretaría da Deputación. 

 

Lugo, 25 de setembro de 2018 

O SECRETARIO 
EN FUNCIONS, 

 

 

ORDE DO DIA 

 

1. Declaración Institucional para a profesionalización da Educación Social. 
 

2. Aprobación, se procede, da  acta da sesión ordinaria celebrada o día vinte e cinco de 

setembro de dous mil dezaoito. 

 

PARTE  RESOLUTIVA 

 

COMISION DE GOBERNO INTERIOR E RELACIÓNS INSTITUCIONAIS 

 

3. Proposta de ratificación, se procede, da Resolución da Presidencia de 3 de outubro de 

2018, relativa á comparecencia no recurso contencioso-administrativo nº 4283/2018, e 

conversión do acordo plenario obxecto do recurso. 



 

4. Proposta de resolución sobre os recursos de reposición presentados contra o acordo 

plenario de 29 de maio de  2018, relativo á revisión e modificación parcial da Relación 

de Postos de Traballo (RPT) da Deputación Provincial de Lugo. 

 

5. Corrección de erro de transcrición na proposta aprobada polo Pleno en sesión de 26 de 

xuño de 2018, en relación coa cesión de titularidade dun tramo de estrada provincial 

LU-P-1505 ó Concello de Cervo. 

 

COMISION DE COOPERACIÓN E ASISTENCIA AOS CONCELLOS E MEDIO 

AMBIENTE 

 

6. Proposta en relación co escrito do Alcalde do Concello de Pedrafita do Cebreiro, 

solicitando unha modificación/substitución de investimentos incluídos no Plan 

Único de Cooperación cos Concellos 2018. 

 

7. Proposta en relación co escrito do Alcalde de O Valadouro solicitando unha 

modificación/substitución do investimento incluídos no Plan Único de 

Cooperación cos Concellos 2017. 

 

COMISION DE ECONOMÍA, RECADACIÓN E FACENDA 

 

8. Proposta de modificación das Bases Terceira, Décima, Decimo Primeira e 

Décimo Segunda das “Bases que rexen a aceptación e asunción, por delegación 

expresa, de competencias en materia de xestión, inspección e Recadación en 

relación a tributos, prezos públicos e outros ingresos de dereito público”. 

 

9. Declaración de investimentos financeiramente substentables. 

 

--oo0oo— 
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10. Moción do Grupo Provincial Socialista  para mellorar a atención a mulleres con 

endometriose e divulgación da doenza. 

 

11. Moción do Grupo Provincial Socialista para instar á Xunta de Galicia a que retire a 

modificación da Lei de Montes a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 

2019. 

  

12. Moción do Grupo Provincial do BNG, para que o Pleno da Deputación de Lugo acorde 

instar á Xunta de Galicia e Goberno do Estado a cambiar a normativa sobre enerxía 

eléctrica que prexudica gravemente os intereses de Galicia. 

 

13. Moción do Grupo Provincial do BNG, en apoio dos traballadores e traballadoras de 

Alcoa e da continuidade da actividade industrial nas plantas da Coruña e San Cibrao. 

 

14. Moción do Grupo Provincial Popular relativa ao mantemento da actividade económica e 

o emprego das centrais de Alcoa en San Cibrao, A Coruña e Avilés. 

 

15. Moción do Grupo Provincial Popular relativa á subida do imposto ao diésel. 

 

16. Moción do Sr. Deputado non adscrito, relativa á financiación e promoción de cursos de 

socorristas. 

 
PARTE DE CONTROL E FISCALIZACION 

 

17. Conta do estado de execución dos acordos adoptados polo Pleno desta Corporación 

Provincial en sesión de 25 de setembro de 2018 (art. 114 do Regulamento Orgánico). 

 

18. Conta das Resolucions da Presidencia, adoptadas durante o mes de setembro de 

dous mil dezaoito.  

 

19. Comunicacións da Presidencia. 

 

20. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


