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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 SETE 

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, 5 de xuño de 2019 

 A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

 
1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día trinta e un de maio de dous 

mil dezanove. 

 

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

Reparación de cuberta do Pazo Provincial de San Marcos. 

 

3. Proposta de aprobación, se procede, do proxecto modificado da obra identificada como 

CASTRO DE REI.- Construción dunha unidade de leite na Granxa Gayoso Castro, Granxa 

experimental Campus Terra. 

 

4. Proposta de adxudicación, se procede, da contratación dos servizos de produción técnica para a 

cooperación na celebración do Resurrection Fest 2019. 
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5. Aprobación, se procede, dos Plans de Seguridade e Saúde no Traballo. 

 

6. Aprobación, se procede, do cambio de titularidade de empresa beneficiaria Ben Empregado IV. 

 

7. Aprobación, se procede, de resolución 2º chamamento da Fase II do Programa Tecendo 

Emprego. 

 

8. Proposta de nomeamento para prover diversas prazas do cadro de persoal funcionario, 

correspondentes ás ofertas de emprego público dos anos 2016 e 2017. 

 

9. Comparecencia no recurso contencioso administrativo nº 136/2019-A. 

 

10. Comunicacións da Presidencia. 

 

11. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


