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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 SETE DE SETEMBRO 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, 25 de setembro de 2019 

 A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día vinte de setembro de dous 

mil dezanove. 

 

2. Proposta de aprobación, se procede, en relación cos escritos das Alcaldías de varios concellos 

solicitando a aplicación de remanentes producidos na adxudicación de investimentos incluídos 

no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018. 

 

3. Proposta de aprobación, se procede, en relación cos escritos das Alcaldías de varios concellos, 

solicitando prórroga para a execución e xustificación de investimentos e do Programa de 

fomento do emprego incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018. 

 

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

contratación da obra de MONFORTE DE LEMOS-POBRA DO BROLLÓN.- Rehabilitación de 
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firme LU-P-3203 “Monforte-Rozabales (LU-P-4702)”, P.K. 6+030 a 11+997 e LU-P-4702 

“Vilachá-Rozabales-Estación de Pobra do Brollón”, P.K. 1+200 A 2+400. 

 

5. Corrección de erro producido na proposta de acordo da Xunta de Goberno de data 6 de 

setembro de 2019, relativo á aplicación de remanentes do Plan Único 2018 ao concello de 

Viveiro. 

 

6. Proposta de rectificación e complemento de acordo da Xunta de Goberno como resultado da 

reclamación de particulares comparecentes en expediente expropiatorio. 

 

7. Proposta relativa á modificación de titular da parcela adxudicada no acordo aprobado pola 

Xunta de Goberno en sesión celebrada o 29 de xuño de 2019 no procedemento de adquisición 

dun terreo para a construción dun Centro de Atención a Maiores no concello de A Pontenova. 

 

8. 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-2018/015. 

 

9. 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-2018/017. 

 

10. 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-2018/018. 

 

11. 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-2018/026. 

 

12. 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 
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incorporación de terras para posta en produción de recursos agrogandeiros”; expediente 

SUBAGR-2018/029. 

 

13. 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-2018/033. 

 

14. 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-2018/054. 

 

15. 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-2018/080. 

 

16. 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-2018/105. 

 

17. 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-2018/130. 

 

18. 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-2018/134. 

 

19. 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 
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incorporación de terras para posta en produción de recursos agrogandeiros”; expediente 

SUBAGR-2018/138. 

 

20. 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-2018/152. 

 

21. 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-2018/165. 

 

22. Proposta de aceptación, se procede, de renuncia do expediente SUBAGR-2018/147 de 

subvención outorgada dentro do Programa de apoio ao sector agrogandeiro na provincia de 

Lugo, ano 2018 “Recuperación e incorporación de terras para a posta en produción de recursos 

agrogandeiros”. 

 

23. Proposta de concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva destinadas a 

entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo, anualidade 2019. 

 

24. Proposta de concesión de subvencións en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs 

deportivos da provincia de Lugo que participan en Ligas ou campionatos oficiais federados por 

equipos de 1 ª ou 2ª categoría absoluta estatal, para os gastos de temporada 2018-2019. 

 

25. Proposta de aceptación, se procede, de renuncias de subvencións destinadas a entidades 

asociativas culturais da provincia de Lugo, para a realización de actividades de interese cultural. 

 

26. Proposta sobre aprobación, se procede, de renuncia dun premio do Programa “Emprendendo no 

rural”. 

 

27. 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. 

 

28. Proposta de prolongación do servizo activo dun funcionario provincial. 
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29. Propostas de xubilación forzosa, por cumprimento da idade legal establecida, de dúas 

funcionarias provinciais. 

 

30. Comunicacións da Presidencia. 

 

31. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


