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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 ONCE 

DE OUTUBRO 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, 9 de outubro de 2019 

 A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día catro de outubro 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. Zona 5 – 

Fonsagrada, Negueira de Muñíz, Ribeira de Piquín e Navia de Suarna. 

 

3. Proposta en relación co escrito da Alcaldía do concello de Quiroga, solicitando prórroga para o 

prazo de adxudicación e formalización de contratos de investimentos incluídos no Plan Único 

de Cooperación cos Concellos 2018. 
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4. Proposta en relación co escrito da Alcaldía do concello de Chantada, solicitando prórroga para a 

execución e xustificación de investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos 

Concellos 2018. 

 

5. Proposta de aprobación, se procede, da modificación do contrato da obra RÁBADE.- 

Acondicionamiento LU-P-5102 (rúa Músico Crisanto), P.K. 0+033 a 0+184. 

 

6. Proposta de aprobación, se procede, do procedemento de adxudicación e do Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas e o expediente para a contratación das 

prestacións de teleasistencia domiciliaria desta Deputación Provincial. 

 

7. Proposta de corrección de erro no informe, proposta e acordo da Xunta de Goberno de data 20 

de setembro de 2019, en relación coa prórroga para executar e xustificar investimentos incluídos 

no Plan Único 2018 polo concello de Outeiro de Rei. 

 

8. Proposta de aprobación, se procede, do procedemento de adxudicación e do Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas para a contratación por lotes da 

subministración de material de oficina para esta Deputación Provincial. 

 

9. Proposta de adxudicación, se procede, da contratación do patrocinio publicitario deportivo de 

equipos (Sociedades Anónimas) de categorías estatais de fútbol e baloncesto co fin de 

promocionar a marca A deputación de Lugo co Deporte, ou calquera outra 

marca/imaxe/mensaxe da Deputación de Lugo/Provincia de Lugo. C.B. Breogán SAD. 

Disciplina: Baloncesto. Anualidade 2019. 

 

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-2018/022. 

 

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-2018/032. 
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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 

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

SUBAGR-2018/042. 

 

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-2018/079. 

 

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-2018/081. 

 

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-2018/101. 

 

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-2018/135. 

 

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-2018/136. 

 

 

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-2018/157. 
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19. Proposta de aceptación, se procede, de renuncias de subvencións de concorrencia competitiva, 

para a realización de actividades de promoción da artesanía na anualidade 2018. 

 

20. Proposta de declaración da perda do dereito ao cobramento total de subvencións destinadas a 

entidades culturais da provincia de Lugo para a realización de actividades de interese cultural na 

anualidade 2017. 

 

21. Proposta de declaración da situación administrativa de servizos especiais de D. Manuel Cutrín 

Domínguez. 

 

22. Comunicacións da Presidencia. 

 

23. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


