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 DOCE
DE XULLO 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, 10 de xullo de 2019
A SECRETARIA XERAL,

ORDE DO DIA

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día cinco de xullo de dous mil
dezanove.
2. Proposta de adxudicación do contrato de “Servizo de limpeza dos distintos edificios e
dependencias desta Deputación Provincial”.
3. Proposta de adxudicación, se procede, da contratación do servizo de produción son e
iluminación para a celebración do III Festival Internacional Blues de Lugo “Blues Museum”.
4. Proposta de adxudicación, se procede, da contratación por lotes dos grupos musicais para o III
Festival Blues de Lugo “Blues Museum”.
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5. Aprobación, se procede, de Plans de Seguridade e Saúde no Traballo.
6. Proposta de aprobación, se procede, de conta xustificativa da subvención outorgada dentro do
Programa de apoio ao sector agrogandeiro na provincia de Lugo, ano 2018 “Recuperación e
incorporación de terras para posta en produción de recursos agrogandeiros”; expediente
SUBAGR-2018/011.
7. Proposta de aceptación, se procede, de renuncia do expediente SUBAGR-2018/133 de
subvención outorgada dentro do Programa de apoio ao sector agrogandeiro na provincia de
Lugo, ano 2018 “Recuperación e incorporación de terras para posta en produción de recursos
agrogandeiros”.
8. Proposta de declaración de situación administrativa de Don Manuel Ángel Jove Losada, tralo
nomeamento como Director da Área de Economía, Facenda e Réxime Interior do Concello da
Coruña.
9. Proposta de xubilación forzosa por idade dun Axente Desenvolvemento Local.
10. Comparecencia no recurso contencioso administrativo nº 200/2019-F.
11. Comunicacións da Presidencia.
12. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados.
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