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CONVOCATORIA

De orde do Sr. Presidente convócase a vostede á sesión ordinaria a celebrar pola Xunta de

Gobernó da Excma. Corporación Provincial, en primeira convocatoria as once horas do día

DEZASETE DE XANEIRO DE DOUS MIL VINTE, 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 en segunda convocatoria á

mesma hora do mercares seguinte, salvo que coincida con días festivos, ou inhábiles, en cuxo caso

celebrarase á mesma hora do primeiro día seguinte hábil.

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

Secretaría da Deputación.
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ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día dez de xaneiro de dous mil

vinte.

2. Proposta en relación co escrito do Alcalde do concello de Ribas do Sil solicitando unha

modificación do proxecto dun dos investimentos incluidos no Plan Único de Cooperación eos
Coiicellos2017.

3. Proposta en relación eos escritos das Alcaldías de varios concellos no que fan constar a súa

renuncia a executar investimentos e/ou actuacións incluidas no Plan Ünico de Cooperación eos

Concellos2017.

4. Proposta en relación co escrito da Alcaldía do concello de Muras no que fai constar a súa

renuncia a actuacións incluidas no Plan Único de Cooperación eos Concellos 2018.
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5. Proposta de aprobación, se procede, de gasto referente a servizos e/ou subministracións de

material non inventariable.

6. Solicitude de adhesión específica desta Deputación Provincial aos Acardos Marco da Central de

Contratación do Estado.

7. Proposta sobre renuncia de subvención nominativa concedida á Sociedad Deportiva Antas, para

"Gastos tempada 2017-2018, sección feminina", ano 2018.

8. Ratificación da Resolución de Presidencia de data 27 de decembro de 2019, relativa á

suspensión das obras de "Execución de carril bici do P.k. 0+000 ao 2+570 no Parque do Río

Rato, en Lugo", debido as inclemencias meteorolóxicas.

9. Comunicacións da Presidencia.

lO.Rogos e Preguntas regulamentariamente fonnulados.
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