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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 

QUINCE 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, 13 de febreiro de 2019 

A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

ORDE  DO DIA 

 

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

dezanove. 

 

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

obra de LUGO.- Rehabilitación de firme LU-P-2901 “LU-232-O Burgo-Palas de Rei (N-547)”, 

P.K. 0+000 a 3+300, LU-P-2902 “Lugo-Ponte de Ombreiro (LU-234)”, P.K. 7+500 a 8+175, 

LU-P-2903 “Carballido (LU-232)-Santalla de Bóveda-Poutomillos (LU-P-2901)”, P.K. 0+000 a 

2+300, LU-P-2910 “Tolda de Castela (N-VI)-Canteiras de Buratai”, P.K. 1+620 a 2+150 e LU-

P-2913 “Coeses (LU-P-2907-Terlama)”, P.K. 1+100 a 4+300. 

 

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

obra de MONTERROSO.- Acondicionamento LU-P-3305 “Satrexas (N-640)-Ligonde”, P.k. 

4+010 a 5+300. 
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4. Proposta en relación co expediente tramitado para aprobación do proxecto e contratación da 

obra de O VICEDO.- Rehabilitación de firme LU-P-6402 “Vicedo (LU-P-6404)-Cruz da 

Pardiñeira – Cristo de Portapena (LU-P-6406). Ramal a LU-P-6401”, P.K. 12+870 a 16+870. 

 

5. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de XERMADE.- 

Acondicionamento da estrada LU-P-2204 “Momán (LU-170)-Límite provincial A Coruña (As 

Pontes), P.K. 4+000 a 7+000. 

 

6. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de A 

FONSAGRADA.- Acondicionamento LU-P-1901 “Fonsagrada (LU-530)-Navia (LU-722) P.K. 

0+000 al 4+350. 

 

7. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de LUGO.- 

Mantemento de caniles e edificacións existentes e ampliación de edificacións e instalacións da 

Protectora de Animais de Lugo. 

 

8. Declaración de deserto do procedemento de contratación do subministro da renovación das 

licenzas de software antivirus para equipos de posto de traballo desta Deputación. 

 

9. Aprobación, se procede, dos Pregos de Cláusulas Administrativas e de Prescricións Técnicas e o 

expediente de contratación do subministro da renovación das licenzas de software antivirus para 

equipos de postos de traballo desta Deputación.  

 

10.  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 

dos seguros correspondentes para a cobertura integral da flota de embarcacións propiedade 

desta Deputación. 

 

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

distintas Entidades e Concellos. 

 

12.  Renuncia da entidade beneficiaria do Programa Ben Empregado III. 

 

13.  Proposta de aceptación de renuncia do expediente SUBAGR-2018/153 de subvención 

outorgada dentro do Programa de apoio ao sector agrogandeiro na provincia de Lugo, ano 2018, 

Recuperación e incorporación de terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros. 
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14.  Proposta de tramitación do procedemento para o outorgamento dunha concesión demanial para 

a utilización privativa de bens de dominio público: Instalacións en Belesar presa. 

 

15.  Proposta de tramitación do procedemento para o outorgamento dunha concesión demanial para 

a utilización privativa de bens de dominio público: Instalacións en Belesar pobo. 

 

16.  Proposta de aprobación, se procede, das bases da convocatoria que rexerán no procedemento de 

concorrencia competitiva para a concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs 

deportivos da provincia de Lugo, ano 2019. 

 

17.  Proposta de aprobación, se procede, das bases da convocatoria que rexerán no procedemento de 

concesión de subvencións en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos da 

provincia de Lugo que participan en ligas ou campionatos oficiais federados por equipos de 1ª 

ou 2ª Categoría Absoluta Estatal, para os gastos de temporada 2018-2019 e do modelo de 

solicitude. 

 

18.  Proposta de nomeamento para proveer, polo sistema de concurso, distintos postos de traballo, 

vacantes na R.P.T. 2017, reservados a persoal laboral.   

 

19.  Comunicacións da Presidencia. 

 

20.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


