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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 OITO 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, 26 de xuño de 2019 

 A SECRETARIA XERAL, 
 

 

 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

 
1. Aprobación, se procede, das actas da sesión ordinaria celebrada o día vinte e un de xuño de dous 

mil dezanove e da sesión extraordinaria celebrada o día vinte e cinco de xuño de dous mil 

dezanove. 

 

2. Declaración Institucional con motivo da celebración do Día Internacional do Orgullo LGTBIQ. 

 

3. Proposta en relación co expediente tramitado para a aprobación, se procede, do proxecto e 

contratación da obra de XOVE.- Acondicionamiento LU-P-2601 “Xove (LU-862)-Portiño de 

Morás (LU-P-2602)”, P.K. 0+400 a 2+850. 

 



 
 

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 Navia de Suarna, solicitando nova 

prórroga para o prazo de adxudicación de investimento incluído no Plan Único de Cooperación 

cos Concellos 2018. 

 

5. Proposta en relación co escrito da Alcaldía do Concello de Cospeito solicitando a aplicación de 

remanentes producidos na adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único de 

Cooperación cos Concellos 2018. 

 

6. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación dos servizos para o desbroce 

de maleza en carreteras provinciais. Lotes 1 a 24. Anualidade 2019 e 2020. 

 

7. Proposta de aprobación, se procede, da modificación do contrato do servizo de mantemento dos 

aparatos elevadores dos distintos edificios desta Deputación Provincial. 

 

8. Aprobación, se procede, de bases e convocatoria de selección de Artigos Científicos para 

publicar no Boletín do Museo Provincial de Lugo (nº XVI). 

 

9. Aprobación, se procede, de convenios, protocolos, e modificacións de convenios de 

colaboración con distintas Entidades e Concellos. 

 

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

 

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

entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo para a realización de actividades deportivas 

na anualidade 2018. 

 

12. Proposta de acordo para resolver o procedemento para a provisión de cinco prazas de Técnico 

de Xestión, da escala de Administración Xeral, Subescala Xestión, Grupo A, Subgrupo A2, do 

cadro de Persoal Funcionario desta Deputación Provincial, reservadas a promoción interna 

vertical. 

 

13. Proposta de xubilación forzosa, por cumprimento da idade legalmente establecida, dun 

Gardabosque do cadro de persoal funcionario provincial. 

 

14. Comparecencia no recurso contencioso administrativo nº 182/2019-P. 
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15. Comunicacións da Presidencia. 

 

16.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 

 

 

 

 


