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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 

DEZANOVE 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, 17 de marzo de 2019 

A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

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

dezanove. 

 

2. Proposta en relación cos escritos das Alcaldías dos Concellos de Castro de Rei, Cervantes, 

Cervo, Chantada, Rábade e Sober, solicitando a aplicación de remanentes producidos na 

adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018. 

 

3. Proposta en relación cos escritos das Alcaldías dos Concellos de Navia de Suarna e Xermade, 

solicitando nova prórroga para o prazo de adxudicación de investimento incluído no Plan Único 

de Cooperación cos Concellos 2018. 

 



 
 

San Marcos, 8 – 27001 Lugo – Tel.: 982 260 000 – Fax: 982 260 165                                                          

www.deputacionlugo.org 

4. Proposta en relación co escrito da Alcaldía do Concello de Viveiro solicitando unha 

modificación do proxecto dun dos investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos 

Concellos 2018. 

 

5. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de POL.- Obras de 

adaptación Residencia e Centro de Día. 

 

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

distintas Entidades e Concellos. 

 

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

 

8. Aprobación, se procede, de reintegro do anticipo de entidades beneficiarias do Ben Empregado 

II. 

 

9. Proposta de resolución ampliación prazo execución e xustificación da actividade subvencionada 

dentro 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”. 

SUBAGR-2018/039. 

 

10. Proposta de resolución ampliación prazo execución e xustificación da actividade subvencionada 

dentro 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”. 

SUBAGR-2018/136. 

 

11. Proposta de aceptación de renuncia do expediente SUBAGR-2018/005 de subvención outorgada 

dentro 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”. 

 

12. Comunicacións da Presidencia. 

 

13.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


