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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 DOUS DE FEBREIRO 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, 20 de febreiro de 2019 

A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

ORDE  DO DIA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día quince de febreiro de dous 

mil dezanove. 

 

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

obra de CHANTADA.- Rehabilitación de firme LU-P-1802 “Chantada (N-540)-Sabadelle-

Encoro Belesar”, P.k. 1+675 a 5+000, LU-P-1804 “Touza (LU-P-1801)-Belesar-Ponte de San 

Fiz (LU-617)”, P.K. 1+700 a 6+049 e LU-P-1809 “Chantada (N-540A)-Antas de Ulla (N-640)”, 

P.K. 2+085 a 3+600. 

 

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

obra de LUGO.- Execución de carril bici do P.K. 0+000 a 2+570 no Parque do río Rato. 
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4. Proposta en relación co escrito da Alcaldía do concello de Bóveda, solicitando prórroga para o 

prazo de adxudicación de investimento incluído no Plan Único de Cooperación cos Concellos 

2018. 

 

5. Proposta en relación cos escritos das Alcaldías dos concellos de Láncara, O Valadouro e 

Cospeito, solicitando a aplicación de remanentes producidos na adxudicación de investimentos 

incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018. 

 

6. Proposta de adxudicación da contratación do servizo de limpeza dos distintos edificios e 

dependencias desta Deputación Provincial (Lote II). 

 

7. Proposta  de aprobación, se procede, do procedemento de adxudicación e do prego de cláusulas 

administrativas particulares e des prescricións técnicas co obxecto de proceder á contratación da 

subministración de doce vehículos (nove comerciais e tres todo camiño) para o Parque Móbil 

Provinical. 

 

8. Segunda fase de liquidación de encargos a SUPLUSA, anteriores á pérdida de condición de 

medio propio, con entrega de resultados: Centros de atención a maiores de Pedrafita do 

Cebreiro, Ribas de Sil, Meira e Navia de Suarna. 

 

9. Proposta de adquisición por mutuo acordo, de bens e dereitos necesarios para a realización da 

obra: FONSAGRADA.- Acondicionamento LU-P-1901 “Fonsagrada (LU-530)-Navia (LU-

722)”, P.Q. 0,000 ao 4,350. 

 

10.  Proposta relativa á modificación dos titulares das adxudicacións aprobadas pola Xunta de 

Goberno en sesión celebrada o 29 de xuño de 2017, no procedemento de adquisición dun terreo 

para a construción dun centro de atención a maiores no concello de A Pontenova. 

 

11.  Aprobación, se procede, de renuncia da subvención de entidade Ben Empregado IV. 

 

12.  Aprobación, se procede, da extinción do goce da subvención entidade Ben Empregado IV. 

 

13.  Proposta de aprobación, se procede, das bases para o Programa de Teatro Profesional 2019 

(PROSCENIO). 
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14.  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. 

 

15.  Proposta relativa á aprobación, se procede, das bases da convocatoria, do gasto, e dos anexos 

das bolsas para deportistas individuais, 2019. 

 

16.  Proposta de aprobación, se procede, da convocatoria e as bases específicas que rexerán o 

proceso selectivo para constituír unha listaxe de emprego temporal de “Técnico /a Superior de 

Informática e Programación”. 

 

17.  Proposta para ampliación de prazo para resolver o expediente de provisión de postos de traballo 

do persoal funcionario desta Deputación Provincial. 

 

18.  Comunicacións da Presidencia. 

 

19.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


