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D E C R E T O 
 

Logo de ver que con data 14 do presente mes de marzo, pola Presidencia 
do Goberno de España  ditouse o Real Decreto 463/2020, polo que se declara o 

estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo 
COVID-19. 

 
Tendo en conta asi mesmo as instrucción da FEGAMP para os concellos 

galegos, así como as decisións adoptadas polo Goberno Provincial en relación co 

persoal ao servizo da Deputación Provincial de Lugo. 
 

Por todo elo, en uso das atribución que me confire o art. 34 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, esta Presidencia 
RESOLVE: 

 
1º.- Deixar sen efecto a convocatoria da Comisión Informativa de Asuntos 

do Pleno fixada para as catorce horas do día dezaseis do presente mes de 
marzo. 

 
2º.- Deixar sen efecto a convocatoria da Xunta de Voceiros do día 

dezaseis de marzo ás catorce trinta horas. 

 
3º.- Quedan suspendidas as sesións periódicas ou ordinarias dos órganos 

colexiados provinciais (Xunta de Goberno, Pleno da Corporación e Comisións 
Informativas). 

 

4º.- Comunicar o presente Decretos a tódolos Diputados da Corporación 
Provincial e aos Servizos e Seccións da Deputación Provincial; así como a súa 

publicación na páxina web da entidade provincial 
 
As anteriores medidas estarán en vigor durante a vixencia do Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo ou, de ser o caso, das prórrogas do mesmo. 
 

 
  O PRESIDENTE,      
          A SECRETARIA, 


