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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 

TRINTA DE AGOSTO 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 á 

mesma hora do mércores seguinte, salvo 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, 28 de agosto de 2019 

 A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día vinte e tres de agosto de 

dous mil dezanove. 

 

2. Proposta de aprobación, se procede, do procedemento de adxudicación e do prego de cláusulas 

administrativas particulares e de prescripcións técnicas co obxecto de proceder á contratación do 

servizo para a execución de diversas operacións de conservación na rede viaria provincial 2019-

2021. Zona 5- Fonsagrada, Negueira de Muñiz, Ribeira de Piquín y Navia de Suarna-. 

 

3. Proposta de aprobación, se procede, en relación co escrito da alcaldía do concello de Burela, 

solicitando a aplicación de remanentes producidos na adxudicación de investimentos incluídos 

no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018. 
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4. Proposta de aprobación, se procede, da modificación do contrato da obra de Antas de Ulla.- 

Rehabilitación de firme LU-P-0302 “Antas de Ulla (N-640)- Santa Mariña- Límite Provincia de 

Pontevedra (Borraxeiros)”, PK 0+270- 4+800. 

 

5. Proposta de aprobación, se procede, da renuncia da subvención outorgada a entidade 

beneficiaria do Programa Ben Empregado IV. 

 

6. Proposta de aprobación, se procede, do reintegro do anticipo de entidades beneficiarias do Ben 

Empregado III. 

 

7. Proposta de aprobación, se procede, das bases do gasto e do modelo de anexo da XXXVI Copa 

Deputación de Fútbol para o ano 2019. 

 

8. Proposta de xubilación por incapacidade permanente no grao de total de Dona María Dolores 

Palaciós Lagarón, persoal laboral fixo. 

 

9. Comunicacións da Presidencia. 

 

10.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


