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CONVOCATORIA
De orden do Sr. Presidente convócase a Vde. á sesión ordinaria a celebrar polo
Pleno da Exorna. Deputación Provincial, en primeira convocatoria as ONCE HORAS do día
VINTE E SEIS DE NOVEMBRO 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 córente e o/ío /?oras 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.
^ partir da convocatoria os expedientes encóntranse a disposición dos Sres.
Deputados na Secretaría da Deputación.
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RDE DO DÍA
1.

Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día vinte e nove de
outubro de dous mil dezanove.

PARTE RESOLUTIVA
COMISIÓN DE ASUNTOS DO PLENO
2.

Proposta de aprobación, se procede, en relación eos escritos de Concellos solicitando
modificación/substituciónde investimentos incluidos no Plan Único de Cooperación eos
Concellos 2019.
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3.

Proposta de adhesión á Central de Contratación da FEMP.
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4. Proposta do Gobernó pola que se solicita ao Gobernó da Xunta de Galicia á retirada do

anteproxecto de Leí de Creación da Sociedade para a Xestión do Ciclo Integral da Auga.
5. Moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar a implantación das técnicas
robotizadas "Da Vinci" no Hospital Universitario Lucus Augusti.

6. Moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar a prórroga das axudas
agroambientais, do clima e agricultura ecolóxica as explotacions gandeiras
7. Moción do Grupo Provincial do BNG para a aplicación de políticas que freen a sangría
que supon a emigración da poboación moza cara ó exterior.

8. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular de apoio ao polígono industrial de
Riotorto.

9.

Moción do Grupo Provincial do Partido Popular, en defensa das liberdades educativas
consagradas na Constitución

PARTE DE CONTROL E FISCALIZACIÓN
10. Contó dos informes do 3° trimestre de 2019, relativo ao cumprimento de prazos da Leí
15/2010, da Deputación de Lugo, da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, SA, e do
Consorcio Provincial para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento de

Lugo e informes dos meses de xullo, agosto e setembro de 2019 do R. D. 635/2014.
11. Conta da información económica da Deputación de Lugo a 30 de setembro de 2019.
12. Conta do informe de avaliación do cumprimento de obxectivos que contempla a Leí
2/2012, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira a 30 de setembro de

2019 e previsión a 31 de decembro de 2019.
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13. Conta das Resolucions da Presidencia, adoptadas durante o mes de outubro de dous mil
dezanove.

14. Comunicacións da Presidencia.

15. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados.
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