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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 XUÑO 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 actas das sesións ordinaria e extraordinaria celebradas o día 

vinte e seis de maio de dous mil vinte. 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS DO PLENO. 

 

2. Proposta para a solicitude de adhesión á Rede de Entidades Locais para desenvolver os 

ODS da Axenda 2030. 

 

3. Proposta de modificación do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, 

proposta pola Secretaría. 
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4. Proposta de aprobación, se procede, en relación coa solicitude do Concello de O 

Valadouro, para ampliar o uso e destino dos terreos adquiridos ao abeiro do Plan Único 

2017, (investimento nº 250, denominado adquisición de terreo para o desenvolvemento 

de actividades económicas e industriais municipais) 

 

5. Proposta de aprobación, se procede, en relación coa solicitude do Concello de O Incio de 

modificación/substitución de investimento incluído no Plan Único de Cooperación cos 

Concellos 2019 e aplicación remanente. 

 

COMISIÓN DE ECONOMIA, RECADACIÓN, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS 

 

6. Alegacións presentadas á modificación do Orzamento da Deputación 2020, vía 

suplemento de Crédito, e aprobación definitiva da mesma se procede. 

 

--oo0oo-- 

 

7. Proposta de Goberno para reclamar á Xunta un Plan de Reactivación para o sector 

audiovisual galego. 

 

8. Moción do Grupo Provincial Socialista sobre a mellora das residencias da terceira idade e 

da atención sanitaria tras a epidemia do Covid-19. 

 

9. Moción do Grupo Provincial do BNG, para reclamar a nacionalización de Alcoa. 

 
10. Moción do Grupo Provincial do BNG, para o avance social na protección e 

acompañamento das vítimas de agresións machistas. 

 

11. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular, para levar a cabo un plan de posta a 

disposición do Parque Móbil Provincial para todos os municipios da provincia que teñan 

unha poboación inferior aos 20.000 habitantes. 

 

12. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular, para instar ao goberno provincial a que 

poña novamente en funcionamento o complexo recreativo de Augasmestas. 
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PARTE DE CONTROL E FISCALIZACION 

 

13. Conta das Resolucions da Presidencia, adoptadas durante o mes de maio de dous mil 

vinte.  

 

14. Comunicacións da Presidencia. 

 

15. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 


