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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 CINCO DE XANEIRO DE DOUS MIL DEZANOVE, 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, 23 de xaneiro de 2019 

A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

ORDE  DO DIA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día dezaoito de xaneiro de dous 

mil dezanove. 

 

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

Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas co obxecto de proceder á contratación 

das prestacións necesarias para o funcionamento das rutas dos encoros de Santo Estevo (río Sil-

embarcadoiro de Doade) e os Peares (río Miño-embarcadoiro de Belesar pobo), para a tempada 

2019. 

 

3. Proposta en relación cos escritos das Alcaldías dos concellos de Cervo e Xermade, solicitando 

prórroga para o prazo de adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único de 

Cooperación cos Concellos 2018. 
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4. Proposta en relación co escrito da Alcaldía dos concello de Xermade, solicitando a aplicación de 

remanentes producidos na adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único de 

Cooperación cos Concellos 2018. 

 

5. Proposta en relación co expediente tramitado para a aprobación do proxecto e contratación da 

obra de RIOTORTO.- Rehabilitación de firme LU-P-2801 “Santo Tomé (LU-122)-Augaxosa-

Mazo (LU-124)”, P.K. 8+260 -10+240. 

 

6. Proposta en relación co expediente tramitado para a aprobación do proxecto e contratación da 

obra de BALEIRA.- Rehabilitación de firme LU-P-0403 “Polígono Industrial (LU-530)-Rego 

de Pereira-Quintá (LU-710)”, P.K. 0+925 -4+000. 

 

7. Proposta en relación co expediente tramitado para a aprobación do proxecto e contratación da 

obra de ANTAS DE ULLA.- Rehabilitación de firme LU-P-0302 “Antas de Ulla (N-640)-Santa 

Mariña-límite provincia de Pontevedra (Borraxeiros)”, P.K. 0+270-4+800. 

 

8. Proposta en relación co expediente tramitado para a aprobación do proxecto e contratación da 

obra de FRIOL.- Rehabilitación de firme LU-P-1611 “Cinturón comarcal”, P.K. 47+736-

49+950. 

 

9. Proposta en relación co expediente tramitado para a aprobación do proxecto e contratación da 

obra de GUITIRIZ.- Rehabilitación de firme LU-P-2301 “Guitiriz (N-VI)-Vilares (LU-170)”, 

P.K. 1+958-5+088. 

 

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

distintas Entidades e Concellos. 

 

11.  Proposta de aceptación, se procede, de renuncias de subvencións destinadas a entidades 

asociativas culturais da provincia de Lugo, para a realización de actividades de interese cultural, 

anualidade 2015. 

 

12.  Proposta de aceptación, se procede, de renuncias de subvencións destinadas a entidades 

asociativas culturais da provincia de Lugo, para a realización de actividades de interese cultural, 

anualidade 2018. 
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13.  Proposta de declaración de perda do dereito ao cobramento total de subvencións destinadas a   

entidades culturais da provincia de Lugo para a realización de actividades culturais na 

anualidade 2016. 

 

14.  Comunicacións da Presidencia. 

 

15.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


