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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 

DEZAOITO 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, 16 de outubro de 2019 

 A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día once de outubro de dous mil 

dezanove. 

 

2. 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.D. Lugo SAD. Disciplina: 

fútbol. Anualidade 2019. 

 

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

distintas Entidades e Concellos. 
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4. Aprobación, se procede, de informe relativo á leira nº 7 da obra 117/03 O CORGO-

BARALLA.- C.P. “Sobrado-Souto de Torres”, ensanche y mejora del P.K. 0,000 al 1,500. 

 

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-2018/047. 

 

7. 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-2018/050. 

 

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-2018/052. 

 

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-2018/056. 

 

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-2018/060. 

 

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-2018/075. 

 



 
 

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

www.deputacionlugo.org 

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-2018/106. 

 

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-2018/161. 

 

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-2018/163. 

 

15. Solicitude de resolución do contrato para a construción dun centro residencial no concello de 

Pobra de Brollón formulada polo adxudicatario. 

 

16. Proposta de concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva para a concesión 

de subvencións destinadas a entidades asociativas e asociacións sen ánimo de lucro da provincia 

de Lugo, para a realización de actividades de promoción da artesanía, na anualidade 2019. 

 

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

deportivos da provincia de Lugo en concorrencia competitiva. 

 

18. 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 2017. 

 

19. 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. 

 

20. Proposta de declaración da situación administrativa de excedencia por prestación de servizos no 

sector público dunha funcionaria desta Deputación. 
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21. Comunicacións da Presidencia. 

 

22. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


