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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 SEIS 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, 24 de abril de 2019 

O SECRETARIO XERAL ADXUNTO, 
 

 

 

ORDE DO DIA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión extraordinaria celebrada con data de dezasete de abril 

de dous mil dezanove e da acta da sesión ordinaria celebrada o día vinte e dous de abril de dous 

mil dezanove. 

 

2. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de: BALEIRA.- 

Rehabilitación de firme LU- P- 0403 “Polígono industrial (LU-530)- Rego de Pereira- Quintá 

(LU-710)”, P.K. 0+925- 4+000. 

 

3. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de. RIOTORTO.- 

Rehabilitación de firme LU-P-2801 “Santo Tomé (LU-122)- Augaxosa- Mazo (LU-124)”, P.K. 

8+260- 10+240. 

 

4. Proposta en relación co expediente tramitado para a aprobación do proxecto e contratación da 

obra de: LOURENZÁ.- Mellora e acondicionamento de vías municipais: De Travesía da 
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Mariña- Avda. Mondoñedo, Avda. Calvo Sotelo, Rúa Secretario Luís Iglesias- Carlos Peregrín 

otero, Maderne e Veiga de Santo Adrao. 

 

5. Proposta de adxudicación, se procede, do contrato para executar prestacións referentes a 

implantación dun sistema de información e sinalización turística intelixente para a provincia de 

Lugo, e redacción dun plan de sinalización turística intelixente do casco histórico de Lugo e o 

suministro e instalación de sinais intelixentes no centro histórico de Lugo. 

 

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

distintas Entidades e Concellos. 

 

7. Proposta relativa á aprobación, se procede, das bases de participación, do gasto e do modelo de 

participación da Copa Deputación de Lugo de piragüismo ano 2019. 

 

8.  Comunicacións da Presidencia. 

 

9.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


