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 OITO
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, 6 de marzo de 2019
O SECRETARIO, P.S.

ORDE DO DIA

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

2. Declaración Institucional con motivo do Día Internacional da Muller: 8 de marzo. O tempo das
mulleres, avance sen retroceso.
3. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de FOLGOSO DO
COUREL.- Rehabilitación de firme LU-P-1301, ramal 2 “Seoane do Courel (LU-651)- Hospital
(LU-633) e ramais a Piñeira e Lousada-Vilela”, P.K. 1+480 al 2+580, LU-P-1303 “Seoane (LUP-1301)-Visuña-Ferramulín (LU-P-5004)”, P.K. 14+000 al 15+600, LU-P-1306 “Megoxe (LU651)-Seceda-Ferreira do Incio (LU-642)”, P.K. 2+900 al 3+900, LU-P-4501 “Poio (LU-633)Louzarela-LU-P-5601 e acceso a Meiraos”, P.K. 6+800 al 7+800 y LU-P-5601 “Samos (LU633)-Courel (LU-P-1301) e ramal a Santa Mariña”, P.K. 34+000 al 36+020.
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4. Proposta en relación co expediente tramitado para a aprobación, se procede, do proxecto e
contratación da obra de: LOURENZÁ.- Mellora e acondicionamento de vías municipais: de
Travesía da Mariña-Avda. Mondoñedo, Avda. Calvo Sotelo, rúa Secretario Luís Iglesias-Carlos
Peregrín Otero, Maderne e Veiga de Santo Adrao.

5. 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.
6. Resolución, se procede, sobre inadmisión do recurso de reposición, interposto por SUPLUSA,
contra acordo da Xunta de Goberno, relativo á contratación de prestacións a persoas maiores en
centros de atención a persoas maiores de Trabada e Ribadeo.
7. Proposta de aprobación, se procede, da adxudicación da contratación de prestacións a persoas
maiores nos centros de atención de Trabada e Ribadeo. Lote I: Centro de atención a maiores
(CAM) de Trabada. Lote II: Centro de atención a maiores (CAM) de Ribadeo.
8. Aprobación, se procede, de convenios e protocolos, e modificacións de convenios de
colaboración con distintas Entidades e Concellos.
9. Proposta de aprobación, se procede, da posta a disposición dos terreos de titularidade provincial
necesarios para a execución dunha glorieta de conexión da estrada N-VI coa calle Alfonso X El
Sabio de Lugo.
10. Proposta de acordo para resolver o procedemento selectivo para o acceso a dúas prazas de
“Capataz”, encadradas na escala de administración especial subescala de servizos especiais,
persoal de oficios, Grupo C), Subgrupo C2, do cadro de persoal funcionario desta Deputación
Provincial, reservadas a promoción interna vertical, funcionarización (BOP 269, de 23 de
novembro de 2018).
11. Proposta de declaración da situación administrativa de servizo noutras administracións
públicas.
12. Proposta de acordo para provisión do posto de traballo denominado “Letrado asesor
especialista en consultivo-contratación” desta Deputación Provincial, reservado a persoal
funcionario polo sistema de concurso específico de méritos.
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13. Proposta de autorización de compatibilidade, se procede, dun axudante de produción do
Servizo de Audiovisuais.
14. Proposta de autorización de compatibilidade, se procede, dunha profesora do Servizo de
Audiovisuais.
15. Proposta de autorización de compatibilidade, se procede, dunha auxiliar administrativa do
Servizo de Audiovisuais.
16. Proposta de xubilación forzosa, por cumprimento da idade legal establecida, dunha
administrativa de administración xeral do cadro de persoal funcionario.
17. Comunicacións da Presidencia.

18. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados.
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