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CONVOCATORIA
De orden do Sr. Presidente convócase a Vde. a sesión ordinaria a celebrar polo
Pleno da Excma. Deputación Provincial, en prímeira convocatoria as ONCE HORAS do día
VINTE E NOVE DE OUTUBRO DE 2019, para tratar sobre os asuntos incluidos na Orde do
Día, previamente aprobada pola Presidencia.

De non celebrarse no día e hora indicadas, a sesión tere lugar en segunda
convocatoria córenla 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.
Lugo, 24 de outubro de 2019
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ORDE DO DÍA

Aprobación, se procede, das actas das sesións extraordinaria celebrada o día doce de
setembro, ordinaria celebrada o día vinte e catro de setembro, e extraordinaria celebrada

o día quince de outubro de dous mil dezanove.
2.

Declaración Institucional con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia
Machista
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PARTE RESOLUTIVA
COMISIÓN DE ASUNTOS DO PLENO
3.

Proposta de aprobación, se procede, en relación eos escritos dos Alcaldes dos Concellos
de Outeiro de Reí, Pobra do Brollan e A Fonsagrada, solicitando modificación/substitución
de investimentos incluidos no Plan Único de Cooperación eos Concellos 2019.

4.

Regulamento de funcionamento do Servizo de Audiovisuais da Deputación Provincial de
Lugo: resolución de alegacions, e proposta de aprobación definitiva.
-ooOoo-

5. Proposta de Gobernó 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 mellaras ñas 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 Gobernó Central á mellora
das comunicaciónsferroviarias para viaxeiros entre Galicia e Cataluña.

10. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular, relativa ao uso das instalación deportivas
da Excma.

Deputación Provincial de Lugo e á execución de acordó plenario de

construción dunha infraestrutura polideportiva no Concello de Lugo.
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PARTE DE CONTROL E FISCALIZACIÓN
11. Conta das Resol ucions da Presidencia, adoptadas durante o mes de setembro de dous
mil dezanove.

12. Comunicacións da Presidencia.

13. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados.
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