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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 UN DE 

MARZO 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, 27 de febreiro de 2019 

A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

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

dous mil dezanove. 

 

2. Proposta de aprobación, se procede, do proxecto e contratación da obra de: O SAVIÑAO.- 

Rehabilitación de firme LU-P-4202 “Pacios (LU-633)- Aldosende- Currelos (LU-611)”, PK 

22+150 a 25+410. 

 

3. Proposta de aprobación, se procede, do proxecto e contratación da obra de: RÁBADE.- 

Acondicionamento LU-P-5102 (rúa Músico Crisanto), PK 0+033 al 0+184. 

 

4. Proposta de aprobación, se procede, do proxecto e contratación da obra de: POL.- Obras de 

adaptación residencia e centro de día, para a apertura ao uso de centro de día e residencial. 
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5. Proposta de aprobación, se procede, do proxecto e contratación da obra de: PORTOMARÍN.- 

Construción centro de atención a persoas maiores- Apartamentos tutelados e centro de día. 

 

6. Adxudicación da contratación da póliza de seguro de vida e accidentes para o persoal activo e 

corporativos de todos os centros xestores e servizos desta Deputación Provincial. 

 

7. Proposta de aprobación, se procede, da adxudicación da contratación do mantemento da 

certificación do Servizo de Novas Tecnoloxías da Deputación de Lugo, baixo a norma UNE-

ISO/IEC 20000-1:2011 “Tecnoloxías da Información. Xestión do servizo. Parte 1: Requisitos do 

sistema de xestión do servizo (SGS)”. 

 

8. Proposta de aprobación, se procede, dos pregos de cláusulas administrativas particulares e de 

prescricións técnicas, e o expediente para a contratación por lotes do servizo de coordinación de 

seguridade e saúde na execución de obras e servizos da Deputación de Lugo. 

 

9. Aprobación, se procede, do procedemento de adxudicación, Pregos de Cláusulas 

Administrativas e de Prescripcións Técnicas para a contratación de oito concertos utilizando os 

instrumentos do Centro de Artesanía e Deseño para a posta en valor e difusión das réplicas de 

instrumentos medievais do CENTRAD. 

 

10. Proposta en relación co escrito da alcaldía do Concello de Becerreá solicitando a aplicación de 

remanentes producidos na adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único de 

Cooperación cos Concellos 2018. 

 

11. Aprobación, se procede, da harmonización do prego de prescricións técnicas e o prego de 

cláusulas administrativas particulares reitores da contratación dos seguros necesarios para a 

cobertura integral da frota de embarcacións propiedade da Deputación de Lugo. 

 

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

distintas Entidades e Concellos. 

 

13.  Proposta de aprobación, se procede, do Programa Buxiganga Proxecto Teatral Afeccionado 

2019. 
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14.  Proposta relativa á aprobación, se procede, das bases da convocatoria, do gasto, e dos anexos 

de bolsas para deportistas individuais da Provincia de Lugo, disciplina automobilismo, 

especialidade rally de asfalto, Terra ou Montaña na anualidade 2019. 

 

15.  Proposta de aprobación, se procede, de renuncias de subvencións destinadas a actividades 

deportivas. 

 

16.  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 de interese cultural na 

anualidade 2015. 

 

17.  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 de interese cultural na 

anualidade 2017. 

 

18.  Corrección de erros no acordo adoptado pola Xunta de Goberno, en sesión ordinaria celebrada 

o 21 de decembro do 2018, relativa á proposta de resolución de subvencións, en réxime de 

concorrencia competitiva, 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”. 

 

19.  Comparecencia no procedemento nº 97/2019. 

 

20.  Comparecencia no procedemento nº 102/2019. 

 

21. Comunicacións da Presidencia. 

 

22.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 

 


