
 

 

ORDE DO DÍA DO PLENO DO 29 DE OUTUBRO DE 2019 
1. Aprobación, se procede, das actas da sesións extraordinaria celebrada o día 12 

de setembro, ordinaria celebrada o día 24 de setembro, e extraordinaria celebrada o 

día extraordinaria celebrada o día 15 de outubro de 2019. 

2. Declaración Institucional con motivo so Día Internacional da Eliminación da 

Violencia Machista. 

3. Proposta de aprobación, se procede, en relacións cos escritos dos Alcaldes dos 

Concellos de Outeiro de Rei, a Pobra do Brollón e a Fonsagrada, solicitando 

modificación substitución de investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación 

cos Concellos 2019. 

4. Regulamento de funcionamento do Servizo de Audiovisuais da Deputación 

Provincial de Lugo: resolución de alegacións e proposta de aprobación definitiva. 

5. Proposta de Goberno para a reclamación urxente de medidas que garantan o 

futuro e o mantemento do emprego na factoría de Alcoa en San Cibrao e da Central 

térmica de As Pontes. 

6. Moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar a segregación da 

autoridade portuaria de Ferrol-San Cibrao e a creación da autoridade portuaria de San 

Cibrao. 

7. Moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar melloras nas dotacións de 

persoal e nos horarios das ambulancias de Foz e Monforte. 

8. Moción do Grupo Provincial do BNG para que a Xunta de Galicia priorice nos 

seus orzamentos para o ano 2020 o desdobramento do “Corredor Nadela - Monforte” 

9. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar ao Goberno Central á 

mellora das comunicacións ferroviarias para viaxeiros entre Galicia e Cataluña. 

10. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular, relativa ao uso das instalacións 

deportivas da Excma. Deputación Provincial de Lugo e á execución de acordo plenario 

de construción dunha infraestrutura polideportiva no Concello de Lugo. 



 

 

 

11.  Conta das Resolucións da Presidencia, adoptadas durante o mes de setembro 

de 2019. 

12. Comunicacións da Presidencia. 

13. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


