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ÜDEPUTACIÓN DE LUGO

CONVOCATORIA

¿3N^9 2019
AAG--

Número: .-.-

De orden do Sr. Presidente convócase a Vde. á sesión ordinaria a celebrar polo

Pleno da Excma. Deputación Provincial, en primeira convocatoria as ONCE HORAS do día

VINTE E OITO DE MAIO DE 2019, para tratar sobre os asuntos incluidos na Orde do Día,

previamente aprobada pola Presidencia.

De non celebrarse na data e hora indicados, a sesión tere lugar na data e hora que

se s/na/a no acordó relativo ó réxime de sesións do Pleno e da Xunta de Gobernó adoptado

polo Pleno da Corporación en sesión extraordinaria celebrada o día cairo de novembro de

dous mil quince.

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

Deputados na Secretaría da Deputación.

Lugo, 23 de maio de 2019

C ETARIA,

/

E DO DÍA

1 Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día trinta de abril e da

sesión extraordinaria celebrada o día vinte e un de maio de dous mil dezanove.

PARTE RESOLUTIVA

COMISIÓN DE COOPERACIÓN E ASISTENCIA AOS CONCELLOS E MEDIO

AMBIENTE

2. Proposta en relación co escrito do Alcalde do Concello de Outeiro de Reí solicitando

unha modificación/substitución dun dos investimentos incluidos no Plan Único de

Cooperación eos Concellos 2018.
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COMISIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL

3. Proposta de modificación da/o actuación/concepto "aluguer local de

almacenamente dos alimentos" da subvención nominativa a favor do banco de

alimentos, recollida no vixente Orzamento desta Deputación.

4. Proposta de modificación da/o actuación/concepto "sen/izo de intermediación

laboral para as perseas con discapacidade das zonas rurais da provincia de

Lugo" da subvención nominativa a favor da Confederación Galega de Perseas

con Discapacidade, recollida no vixente Orzamento desta Deputación.

PARTE DE CONTROL E FISCALIZACIÓN

5. Contó c/as Resolucións da Presidencia, adoptadas durante o mes de abril de dous mil

dezanove.

6. Comunicacións da Presidencia.

7. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados.
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