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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 OITO 

DE NOVEMBRO 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, 6 de novembro de 2019 

 O SECRETARIO, P.S.  

 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

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

mil dezanove. 

 

2. Proposta en relación cos escritos das Alcaldías de varios concellos solicitando prórroga para o 

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

de Cooperación cos Concellos 2019. 

 

3. Proposta de adxudicación, se procede, da contratación do servizo de coordinación de seguridade 

e saúde na execución de obras e servizos desta Deputación Provincial. 

 

4. Proposta relativa á aceptación da renuncia da subvención directa excepcional outorgada por esta 

Deputación Provincial a Producciones 60 Ráfagas, S.L., para sufragar os gastos derivados da 

execución da actuación “Proxecto Caronte”, na anualidade 2018. 

 



 
 

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

www.deputacionlugo.org 

 

5. Proposta de aceptación de renuncia do expediente SUBAGR-2018/065 de 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”. 

 

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-2018/070. 

 

7. Proposta de aprobación, se procede, e publicación das bases da convocatoria para a inscrición, 

admisión e selección dos e das artesás participantes na Mostra de artesanía “Mercado de Nadal 

2019”. 

 

8. Corrección de erro no informe, proposta e acordo da Xunta de Goberno de data 15/05/2019 en 

relación cos importes das anualidades para financiar a obra de LUGO.- Desdobramento e 

humanización da Avenida Infante Elena, Duquesa de Lugo, tramo Glorieta Ronda Norte-

Glorieta 25 de Novembro”. 

 

9. Proposta de corrección de erro material no asunto número 7 do Orde do Día da Xunta de 

Goberno de data 27 de setembro 2019.  

 

10. Proposta de xubilación forzosa, por cumprimento da idade legal establecida dun funcionario 

provincial. 

 

11. Comunicacións da Presidencia. 

 

12. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 

 


