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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 

CATORCE DE XUÑO 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, 12 de xuño de 2019 

 A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

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

 

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

Acondicionamiento LU-P-5102 (Rúa Músico Crisanto), PK 0+033 al 0+184. 

 

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

Rehabilitación de firme LU-P-1402 “San Martiño da Ribeira (LU-722)- Quindous- Vilaquinte (LU-P-

3505)”, PK 6+760 a 8+750 e LU-P-1408 “Fonquente (LU-P-1401)- Noceda”, PK 0+000 a 2+000. 

 

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

Rehabilitación de firme LU-P-1802 “Chantada (N-540)- Sabadelle- Encoro Belesar”, PK 1+675 a 5+000, 

LU-P-1804 “Touza (LU-P-1801)- Belesar- Ponte de San Fiz (LU-617)”, PK 1+700 a 6+049, e LU-P-1809 

“Chantada (N-540A)- Antas de Ulla (N-640)”, PK 2+085 a 3+600. 
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5. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de: MONTERROSO.- 

Acondicionamento LU-P-3305 “Satrexas (N-640)- Ligonde”, PK 4+010 a 5+300. 

 

6. Proposta de aprobación, se procede, dos pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescricións 

técnicas e o expediente para a contratación, por procedemento simplificado abreviado,  do servizo de 

produción, son e iluminación para a celebración do III Festival Internacional de Blues de Lugo “Blues 

Museum”. 

 

7. Aprobación, se procede, do procedemento  simplificado de adxudicación e do prego de cláusulas 

administrativas particulares e de prescricións técnicas co obxecto de proceder á contratación da 

subministración de 320 Tn de emulsión asfáltica para o parque móbil provincial. 

 

8. Aprobación, se procede, de convenios de colaboración con distintas Entidades e Concellos. 

 

9. Rectificación de erro material na acta da sesión de Xunta de Goberno de 24 de maio en relación co acordo 

de aprobación do convenio co Concello de Pedrafita do Cebreiro, para prestación de servizos no centro de 

atención a persoas maiores. 

 

10. Proposta de aprobación, se procede, de renuncias de subvencións destinadas a entidades asociativas 

culturais. 

 

11.  Proposta de declaración da perda do dereito ao cobramento total de subvencións destinadas a entidades 

culturais da provincia de Lugo para a realización de actividades de interese cultural na anualidade 2017. 

 

12.  Proposta de aprobación, se procede, de renuncias de subvencións destinadas a actividades deportivas. 

 

13.  Proposta de nomeamento para a provisión do posto de traballo de letrado asesor especialista en 

consultivo- contratación desta Deputación, reservado a persoal funcionario. 

 

14. Comunicacións da Presidencia. 

 

15.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 

 

 

 

 


