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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 NOVE DE  DECEMBRO 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, das actas da sesión ordinaria celebrada o día vinte e 

catro de novembro e extraordinaria celebrada o día trinta de novembro de dous mil vinte. 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS DO PLENO 

 

2.- Aprobación, se procede, das bases do Plan Provincial Único de Cooperación cos 

Concellos 2021. 

 

3.- Aprobación, se procede, do inicio do expediente do deslinde do Monte de “Tor”. 
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4.- Proposta para a homologación dos postos de traballo do Servizo de Audiovisuais 

e plena aplicación ó persoal subrogado do Convenio Colectivo Único de Persoal Laboral da 

Deputación. 

 

5.- Proposta de ampliación do prazo para desenvolvemento das edicións do curso 

específico de carreira horizontal. 

 

6.-  Proposta de aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Xeral de Subvencións. 

 

--oo0oo-- 

 

7.- Proposta de Goberno en demanda da mellora e do correcto mantemento das 

estradas do sur da provincia. 

 

8.-  Moción do Grupo Provincial Socialista, sobre a intención do Concello de Begonte 

de pechar o CEIP de Baamonde. 

 

9.- Moción do Grupo Provincial Socialista, sobre os xeodestinos da provincia de 

Lugo. 

 

10.- Moción do Grupo Provincial do BNG en demanda da aplicación de coeficientes 

redutores para a xubilación das persoas traballadoras do sector da extracción e a 

transformación da pedra (granito e lousa principalmente) e o recoñecemento de 

incapacidade permanente se son diagnosticados de silicose. 

 

11.- Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar ao Goberno 

Provincial a deixar sen efecto a prevista mellora do pavimento do tramo viario entre 

Paradela e O Saviñao, limitada á reparación do firme, e deseñar unha intervención nesta vía 

que supoña o seu ensanche, redución de curvas e nova pavimentación. 

 

12.- Moción do Grupo Provincial do Partido Popular, para instar ao Goberno Central 

a que adopte medidas en relación co prezo da enerxía para as empresas electrointensivas. 

 

PARTE DE CONTROL E FISCALIZACION 
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13.- Conta de acordo adoptado pola Xunta de Goberno en sesión de 18 de decembro 

de 2020, relativo á convocatoria da última sesión do ano 2020. 

 

14.- Conta de acordos da Xunta de Goberno relativos á modificación/substitución de 

investimentos incluídos no Plan Único de Cooperacion cos Concellos 2020, polos Concellos 

de Muras, Triacastela e Ribadeo. 

 

15.- Conta do Informe sobre control financiero conta 413 do exercicio 2019. 

 

16.- Conta do Informe resume anual cobre o control financiero interno en relación ao 

exercicio 2019. 

 

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

de dous mil vinte.  

 

18.- Comunicacións da Presidencia. 

 

19.- Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 

 

 

 

 


