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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 CATRO 

DE  NOVEMBRO DE 2020, no Salón de Plenos do Pazo Provincial,  para tratar sobre os asuntos 

incluidos na Orde do Día, previamente aprobada pola Presidencia. 

 

De non celebrarse no día e hora indicadas, a sesión terá lugar en segunda convocatoria 

corenta e oito horas despois da data sinalada para a primera, e salvo que coincida con días festivos, 

ou inhábiles, en cuxo caso celebrarase a esta hora do primeiro día seguinte hábil. 

 

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

Secretaría da Deputación. 

 

A SECRETARIA, 

 

 

ORDE DO DIA 

 

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

dous mil vinte. 

 

2. Declaración Institucional con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a 

Muller. 

 
3. Proposta da Presidencia de conxelación das retribucións dos Deputados e Deputadas Provincias 

da Deputación Provincial de Lugo. 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS DO PLENO 

 

4. Proposta de aprobación, se procede, da adhesión da Deputación como membro de pleno dereito á 

Sociedade Transrománica-The Romanesque Routes of European Heritage e.V.  
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5. Proposta relativa á solicitude do Ministerio de Fomento de cesión de terreos de titularidade 

provincial para a execución dunha glorieta de conexión da estrada N-VI coa calle Alfonso X El 

Sabio de Lugo. 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, RECADACIÓN, FACENDA E 

ESPECIAL DE CONTAS 

 

6. Proposta de reposición a dispoñibilidade do acordo de non dispoñibilidade de crédito en 2020. 

 

--oo0oo-- 

 

7. Proposta de Goberno para reclamar á Xunta de Galicia medidas efectivas para frear a segunda 

vaga da Covid-19. 

 

8. Moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar o fin do uso partidista da TVG por parte do 

PP. 

 
9. Moción do Grupo  Provincial do BNG en apoio ás demandas da coordinadora nacional de 

emigrantes retornados. 

 
10. Moción do Grupo Provincial do BNG para esixir á Xunta de Galicia a declaración da cultura como 

ben de primeira necesidade. 

 
11. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar ó Goberno Provincial a adoptar as 

solución precisas para que a Ponte de Santo Estevo, sobre o Río Ladra, poida ser reaberta con 

urxencia para o paso de vehículos de máis de 10 toneladas. 

 
12. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para a inclusión das partidas precisas nos 

Orzamentos Xerais do Estado 2021 para o desenvolvemento e vertebración da provincia de Lugo. 

 

PARTE DE CONTROL E FISCALIZACION 

 

 

13. Conta do informe do 3º trimestre de 2020 relativo ao cumprimento de prazos da Lei 15/2010 da 

Deputación de Lugo, da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, S.A. e do Consorcio Provincial 

para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento de Lugo, e informe do mes de 

setembro de 2020 do RD 635/2014. 
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14. Informe de avaliación do cumprimento de obxectivos da Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria 

e Sustentabilidade Financeira a 30-09-2020 e previsión a 31-12-2020. 

 

15. Conta da información económica a 30-09-2020. 

 

16. Conta das Resolucions da Presidencia, adoptadas durante o mes de outubro de dous mil vinte.  

 

17. Comunicacións da Presidencia. 

 

18. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 

 
 

 


