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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 

DEZAOITO 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, 16 de xaneiro de 2019 

O SECRETARIO, P.S. 

 

 

 

ORDE  DO DIA 

 

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

dezanove.  

 

2. Proposta de aprobación, se procede, do proxecto e contratación da obra de A FONSAGRADA-

BALEIRA.- Rehabilitación de firme LU-P-0408 “Córneas (LU-P-0401)-Freixo- A Lastra (LU-

530)”, 5+195 al 11+157 y LU-P-1911 “Mesón Novo (LU-703)-O Ventorrillo-Chao de Vaga 

(LU-P-4606)”, 4+355 al 4+960 y 10+500 al 11+500. 

 

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

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

axencia de medios para a difusión de publicidade institucional xenérica desta Deputación 

Provincial. 

 

4. Proposta de adxudicación da contratación dos servizos de asistencia técnica relativa á avaliación 

e coordinación técnico-administrativo do proxecto cofinanciado pola Unión Europea: “LIFE16 
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NAT/ES/707-LIFE IN COMMON LAND-Xestionando en común a terra, un modelo sostible de 

conservación e desenvolvemento rural nas zonas especiais de conservación”.  

 

5. Prórroga de adhesión ao convenio de colaboración entre a Asociación Española de Banca, La 

Confederación Española de Cajas de Ahorros, a Unión Nacional de Cooperativas del Crédito e a 

entidade pública empresarial RED.ES, para a prestación do servizo de pago telemático na 

Administración Pública, de data 15 de xullo de 2018. 

 

6. Proposta de corrección de erro material nos Pregos de Cláusulas Administrativas e de 

Prescricións Técnicas do procedemento de contratación de prestacións a persoas maiores, nos 

centros de atención de Pol e A Fonsagrada. 

 

7. Comunicacións da Presidencia. 

 

8.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


