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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 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, 20 de marzo de 2019 

A SECRETARIA, 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

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

mil dezanove. 

 

2. 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 control de 

calidade das obras e servizos desta Deputación Provincial. 

 

3. Inadmisión, se procede, de recurso de reposición  interposto por SUPLUSA, contra acordo da 

Xunta de Goberno de 14 de decembro de 2018, relativo á contratación das obras do Centro de 

atención a persoas de terceira idade de Guitiriz. 

 

4. Solicitude de ampliación de prazo por SUPLUSA, para cumprir o requerimento relativo á 

segunda fase da liquidación de encargas, anteriores á perda da condición de medio propio por 

SUPLUSA, con entrega de resultados: Centro de atención a maiores de Pedrafita do Cebreiro, 

Ribas do Sil, Meira e Navia de Suarna. 
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5. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de GUITIRIZ.- 

Construción de residencia de atención a persoas da terceira idade. 

 

6. Proposta en relación cos escritos das Alcaldías dos Concellos de Viveiro e Xove, solicitando a 

aplicación de remanentes producidos na adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único 

de Cooperación cos Concellos 2018. 

 

7. Proposta en relación co escrito da Alcaldía do Concello de Lourenzá, solicitando nova prórroga 

para o prazo de  adxudicación de investimento incluído no Plan Único de Cooperación cos 

Concellos 2018. 

 

8. Proposta de instrución interpretativa en relación coa interpretación das Bases do Plan Provincial 

Único de Cooperación cos Concellos anualidades 2017 e 2018. 

 

9. Proposta de adxudicación, se procede, da contratación da subministración da renovación das 

licencias de software antivirus para equipos de postos de traballo desta Deputación. 

 

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

Administrativas e de Prescricións Técnicas, para a contratación da subministración de papel de 

reprografía con destino a esta Deputación Provincial. 

 

11. Aprobación, se procede, de convenios, protocolos, e modificacións de convenios de 

colaboración con distintas Entidades e Concellos. 

 

12. Ampliación do prazo de execución da actuación denominada “Obradoiro decoración de teas 

para a confección regalo artesán con xabóns e outros produtos caseiros” a executar pola 

entidade As Bulidoiras, dentro das subvencións destinadas  a entidades asociativas e asociacións 

sen ánimo de lucro, da provincia de Lugo, para a realización de actividades de promoción da 

artesanía na anualidade 2018 por parte desta Deputación Provincial. 

 

13. Aprobación, se procede, de Plans de Seguridade e Saúde no Traballo. 

 

14. Rectificación de erros na proposta da Presidencia aprobada pola Xunta de Goberno de 8 de 

marzo de 2019, sobre inadmisión do recurso de reposición. 
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15. Comunicacións da Presidencia. 

 

16. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 

 


