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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 DOCE 

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, 10 de abril de 2019 

A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

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

dezanove. 

 

2. Proposta de adxudicación, se procede, da contratación de subministración de mezcla bituminosa 

en frío para o Parque Móbil desta Deputación Provincia. 

 

3. Proposta de aprobación, se procede, do procedemento de adxudicación e do Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas para a contratación da subministración 

de penso composto para a alimentación dos animais da Granxa Gaioso Castro. 

 

4. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de TRABADA.- 

Rehabilitación de firme LU-P-5506 “Augaxosa (LU-P-2801)-Trabada (LU-132)”, P.K. 4+220 al 

7+220. 
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5. Aprobación, se procede, de convenios, e modificacións de convenios de colaboración con 

distintas Entidades e Concellos. 

 

6. Proposta de resolución do procedemento para o outorgamento dunha concesión demanial para a 

utilización privativa de bens de dominio público: Instalacións en Belesar presa Concello de 

Chantada. 

 

7. Proposta de resolución do procedemento para o outorgamento dunha concesión demanial para a 

utilización privativa de bens de dominio público: Instalacións en Belesar pobo no Concello de O 

Saviñao. 

 

8. Proposta relativa á aceptación de parcela destinada á construción de residencia e centro de día 

da terceira idade no Concello de Folgoso do Courel. 

 

9. Proposta relativa á aceptación de parcela destinada á construción dunha residencia da terceira 

idade no Concello de Pobra de Brollón. 

 

10. Proposta relativa á aceptación de parcela destinada á construción de centro de atención a persoas 

maiores (apartamentos tutelados e centro de día), no Concello de Portomarín. 

 

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

 

12. Proposta de aceptación, se procede, de renuncias de subvencións destinadas a entidades 

asociativas culturais da provincia de Lugo, para a realización de actividades de interese cultural, 

anualidade 2018. 

 

13. Proposta de corrección de erro material na proposta de adxudicación de bolsas de estudos para o 

curso académico 2017-2018. 

 

14. Comparecencia no recurso contencioso administrativo nº 130/2019-P. 

 

15. Comunicacións da Presidencia. 

 

16.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


