
 
 

San Marcos, 8 – 27001 Lugo – Tel.: 982 260 000 – Fax: 982 260 165                                                          

www.deputacionlugo.org 

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 

TRECE 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, 11 de setembro de 2019 

 A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

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

mil dezanove. 

 

2. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación do “Servizo para la ejecución 

de diversas operaciones de conservación en la red viaria provincial 2019-2021. Lotes 1-8.- 

Lotes 3, 4, 6, 7, 8. 

 

3. Aprobación, se procede, de convenios e modificacións de convenios de colaboración con 

distintas Entidades e Concellos. 

 

4. Proposta de modificación da autorización aprobada pola Xunta de Goberno de 7 de outubro de 

2016 sobre o uso dos remanentes acadados coa baixa sobre o prezo de licitación das obras 

contempladas no convenio de colaboración entre esta Deputación Provincial e o concello de 
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Guntín de data 6 de outubro de 2015, modificado o 8 de xuño de 2016 e consecuentemente 

proposta de segunda modificación do convenio de referencia. 

 

5. Proposta de aceptación de renuncia do expediente SUBAGR-2018/013 de subvención outorgada 

dentro do Programa de Apoio ao Sector Agrogandeiro na provincia de Lugo, ano 2018, 

“Recuperación e incorporación e terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros”. 

 

6. Proposta de aceptación de renuncia do expediente SUBAGR-2018/145 de subvención outorgada 

dentro do Programa de Apoio ao Sector Agrogandeiro na provincia de Lugo, ano 2018, 

“Recuperación e incorporación e terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros”. 

 

7. Proposta de aceptación, se procede, de renuncias de subvencións destinadas a entidades e clubs 

deportivos da provincia de Lugo en concorrencia competitiva. 

 

8. Comparecencia no Procedemento 348/2019. 

 

9. Comparecencia no Procedemento 428/2019. 

 

10. Comunicacións da Presidencia. 

 

11.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


