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CONVOCATORIA 

 

De orde do Sr. Presidente  convócase a vostede á sesión ordinaria a celebrar pola Xunta de 

Goberno da Excma. Corporación Provincial, en primeira convocatoria ás once horas do día  

VINTE E UN DE SETEMBRO DE DOUS MIL DEZAOITO, para tratar sobre os asuntos 

incluídos na Orde do Día, previamente aprobada pola Presidencia. 

  

De non celebrarse na data e hora indicados, a sesión terá lugar en segunda convocatoria o 

luns seguinte, excepto que coincida con días festivos, ou inhábiles, en cuxo caso celebrarase á 

mesma hora do primeiro día seguinte hábil. 

 

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

Secretaría da Deputación. 

 

Lugo, 19 de setembro de 2018 

O SECRETARIO, 

EN FUNCIÓNS, 

 

 

 

 

ORDE  DO DIA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día catorce de setembro de dous 

mil dezaoito. 

 

2. Proposta de aprobación, se procede, da modificación do contrato da obra AS NOGAIS.- 

Rehabilitación de firme LU-P-0709 “Horta (N-VI)-Viladicente (LU-P-3702)”, P.K. 7+554-

10+034 e LU-P-3702 “As Nogais (N-VIA)-Nullan-Lamas (LU-P-0706)”, P.K. 2+660-4+885. 

 

3. Proposta de aprobación, se procede, da modificación do contrato da obra POBRA DO 

BROLLÓN.- Rehabilitación de firme LU-P-4702 “Vilacha-Rozabales-Estación de Pobra do 

Brollón”, P.K. 0+000 ao 1+125, LU-P-4703 “LU-652-Santalla de Rei-LU-653”, P.K. 4+660 ao 

6+860, LU-P-4707 “Pobra do Brollón (LU-653)-Saa-Veneira Deroques”, P.K. 1+000 ao 2+800 



e LU-P-4710 “LU-P-01 Salcedo-Estación de Pobra do Brollón (LU-933)”, P.K. 2+210 ao 

4+820. 

 

4. Proposta de aprobación, se procede, da modificación do contrato da obra SAVIÑAO.- 

Rehabilitación de firme LU-P-5804 “Rebordondiego (LU-611)-Aiaz-Morgade (LU-P-4102)”, 

3+933 -10+933 e LU-p-5801 “Igrexa de Cova-Fión-LU-P-4102A”, P.k. 0+000 ao 2+976. 

 

5. Proposta de aprobación, se procede, do procedemento de adxudicación e do Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas para a contratación do servizo de 

mantemento dos centros de transformación, liñas de media tensión e grupos electróxenos dos 

centros desta Excma. Deputación Provincial. 

 

6. Proposta de aprobación, se procede, do procedemento de adxudicación e do Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas para a contratación do servizo de 

mantemento dos aparatos elevadores dos distintos edificios desta Excma. Deputación 

Provincial. 

 

7. Prórroga da contratación da subministración de áridos a empregar en tratamentos superficiais 

executados polo Parque Móbil desta Excma. Deputación Provincial (Lotes I, II e III). 

 

8. Proposta de resolución, se procede, do recurso de reposición interposto contra o acordo de 

desistencia do procedemento de adxudicación da contratación dos servizos de asistencia técnica 

relativa a avaliación e coordinación técnico-administrativa do proxecto cofinanciado pola Unión 

Europea “LIFE16NAT/ES/707-LIFE IN COMMON LAND-Xestionando en común a terra, un 

modelo sostible de conservación e desenvolvemento rural nas zonas especiais de conservación”. 

 

9. Proposta de aprobación, se procede, do procedemento de adxudicación e do Prego e Cláusulas 

Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas para a contratación dos servizos de 

asistencia técnica relativa a avaliación e coordinación técnico-administrativa do proxecto 

cofinanciado pola Unión Europea “LIFE16NAT/ES/707-LIFE IN COMMON LAND-

Xestionando en común a terra, un modelo sostible de conservación e desenvolvemento rural nas 

zonas especiais de conservación”. 

 

10.   Proposta de aprobación, se procede, de gasto referente a servizos e/ou subministracións de 

material non inventariable. 
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11.  Proposta de aprobación, se procede, do proxecto “Depuradora ecolóxica de augas residuais no 

núcleo de O Empalme, Xermade”. 

 

12.  Aprobación, se procede, de convenios e modificacións de convenios de colaboración con 

distintas Entidades e Concellos. 

 

13.  Proposta de aprobación, se procede, dos Plans de Seguridade e Saúde no Traballo. 

 

14.  Proposta de rectificación e complemento de acordos da Xunta de Goberno como resultado das 

reclamacións de particulares comparecentes en diversos expedientes expropiatorios. 

 

15.  Aprobación, se procede, de renuncias da subvención outorgada á entidades beneficiarias do 

Programa Ben Empregado IV. 

 

16.  Proposta de declaración da perda do dereito ao cobramento total de subvencións destinadas a 

entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo para a realización de actividades deportivas 

na anualidade 2017. 

 

17.  Comparecencia no recurso contencioso administrativo nº 151/2018-J. 

 

18.  Comparecencia no Procedemento nº 215/2018. 

 

19.  Comunicacións da Presidencia. 

 

20.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


