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
CINCO DE ABRIL 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, 3 de abril de 2019
A SECRETARIA XERAL,

ORDE DO DIA

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día vinte e nove de marzo de
dous mil dezanove, da acta da sesión extraordinaria celebrada o dous de abril de dous mil
dezanove e da acta da sesión extraordinaria urxente celebrada con data tres de abril de dous mil
dezanove.

2. Resolución, se procede, sobre inadmisión de recurso de reposición interposto por SUPLUSA,
contra acordo da Xunta de Goberno relativo á contratación das prestacións a persoas maiores de
A Fonsagrada (Lote 2).
3. Proposta de adxudicación, se procede, da 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.
4. Proposta de adxudicación, se procede, da contratación de prestacións a persoas maiores nos
centros de atención de Pol e A Fonsagrada. Lote 2: CAM A Fonsagrada.
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5. Proposta de adxudicación, se procede, da contratación dos servizos de Axencia de Medios para
a difusión de publicidade institucional xenérica desta Deputación Provincial.
6. Acordo que proceda sobre informe do órgano de contratación ao recurso número 78/2019 do
Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia.
7. Proposta en relación cos escritos das Alcaldías dos Concellos de Meira e O Incio solicitando a
aplicación de remanentes producidos na adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único
de Cooperación cos Concellos 2018.
8. Aprobación, se procede, de convenios, e modificacións de convenios de colaboración con
distintas Entidades e Concellos.
9. Aprobación, se procede, de Plans de Seguridade e Saúde no Traballo.
10. Proposta de aprobación, se procede, das bases da convocatoria en réxime de concorrencia
competitiva, de 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
2019.
11. Proposta de aceptación de renuncia do expediente SUBAGR-2018/148 de subvención
outorgada dentro de 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.
12. Proposta de autorización de compatibilidade a D. David Pardo García, Profesor titular de Grao
Formativo de Ciclo Superior.
13. Proposta de autorización de compatibilidade a D. Hugo Fernández Balseiro, Profesor titular de
Grao Formativo de Ciclo Superior.
14. Proposta de prolongación do servizo activo de D. Manuel Castiñeira Castiñeira, Funcionario de
Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal; Subescala Secretaría-Intervención,
que ocupa o posto de Xefe do Servizo de Asistencia Xurídica, Económica e Técnica aos
Concellos.
15. Comparecencia no recurso contencioso administrativo nº 54/2019.
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16. Comparecencia no recurso contencioso administrativo nº 117/2019-S.
17. Comparecencia no recurso contencioso administrativo nº 118-/2019-P.
18. Comunicacións da Presidencia.
19. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados.
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