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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 VINTE E CINCO DE DECEMBRO 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, 20 de decembro de 2018 

A  SECRETARIA, 
 
 

 

ORDE DO DIA 

 

1. Aprobación, se procede, da  acta da sesión ordinaria celebrada o día vinte e sete de 

novembro de dous mil dezaoito. 

 

PARTE  RESOLUTIVA 

 

COMISION  DE COOPERACIÓN E ASISTENCIA AOS CONCELLOS E 

MEDIO AMBIENTE 

 

2. Proposta en relación cos escritos das Alcaldías dos Concellos de O Saviñao e 

Mondoñedo, solicitando unha modificación/substitución dun investimento e dunha 

actuación cultural incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018. 
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3. Moción do Grupo Provincial Socialista para instar á Xunta de Galicia a que cumpra o 

compromiso coa finalización da Rolda Leste no Concello de Lugo. 

  

4. Moción do Grupo Provincial Socialista  para instar á Axencia de Modernización 

Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) dependente da Xunta de Galicia a mellorar a 

cobertura de telefonía móbil nos Concellos da provincia de Lugo. 

 

5. Moción do Grupo Provincial do BNG, para instar ao Goberno da Deputación a que 

realice os trámites oportunos para converter o Mirador de Mondoñedo nun Centro de 

Inmersión Lingüística. 

 

6. Moción do Grupo Provincial do BNG, para instar a Adif a que saque a vía do tren do 

centro da vila de Parga 

 

7. Moción do Grupo Provincial Popular relativa á execución do proxecto de ensanche e 

mellora da LU-P-2901 dende o p.k. 3,3 ata o 5,4 (Circunvalación de O Burgo).  

 

8. Moción do Grupo Provincial Popular, relativa ao retraso na licitación e inicio das 

obras da residencia de maiores do Concello de Folgoso do Courel. 

 
9. Moción do Sr. Deputado non adscrito, para a supresión das entrevistas das 

convocatorias de emprego desta Institución. 

 

PARTE DE CONTROL E FISCALIZACION 

 

10. Conta das Resolucions da Presidencia, adoptadas durante o mes de novembro de 

dous mil dezaoito.  

 

11. Comunicacións da Presidencia. 

 
12. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 

 


