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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 ABRIL DE 2019, 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  abril de 2019 

A SECRETARIA, 

 

 

ORDE DO DIA 

 

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

marzo de dous mil dezanove. 

 

PARTE  RESOLUTIVA 

 

COMISION DE XESTIÓN TERRITORIAL 

 

2. Proposta de modificación núm. 1 ao Catálogo de Estradas desta Deputación de data 

outubro 2017, consistente na actualización a abril 2019 e na categorización como “Rede 

Local” para aplicación da redución da liña límite de edificación establecida pola nova 

redacción da Lei 8/2013 de Estradas de Galicia. 
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3. Moción do Grupo Provincial Socialista, para instar á Xunta de Galicia a que aplique 

criterios obxectivos na distribución orzamentaria. 

 

4. Moción do Grupo Provincial Socialista, sobre a conservación fluvial nos tramos urbanos 

dos concellos da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. 

 
5. Moción do Grupo Provincial do BNG, para que dende a Deputación se axude aos 

Concellos que desexen iniciar proxectos de reciclaxe e compostaxe de residuos. 

 

6. Moción do Grupo Provincial do BNG, para solicitar ao Ministerio de Xustiza a creación do 

Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción número 3 de Viveiro. 

 

7. Moción do Grupo Provincial Popular, de apoio ao recoñecemento das festas parroquiais 

galegas como Patrimonio Cultural Inmaterial de Galicia. 

 

8. Moción do Grupo Provincial Popular, relativa ao uso electoralista e partidista do Goberno 

Provincial dos investimentos realizados pola Excma. Deputación Provincial de Lugo. 

 
PARTE DE CONTROL E FISCALIZACION 

 

9. Conta das Resolucións da Presidencia, adoptadas durante o mes de marzo de dous mil 

dezanove.  

 

10. Comunicacións da Presidencia. 

 

11. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 

 


