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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 NOVE 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, 27 de novembro de 2019 

A SECRETARIA, 

 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

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

de dous mil dezanove. 

 

2.  Proposta 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 2019. 

 

3. Proposta de modificación, se procede, da contratación dos servizos de prevención de riscos 

laborais. 

 

4. Aprobación, se procede, do Plan de Medios 2019. 

 

5. Proposta de aprobación, se procede, dos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e de 

Prescricións Técnicas e o expediente para a contratación por lotes da campaña de publicidade 
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desta Deputación Provincial de promoción dos concellos da provincia, difusión de iniciativas 

deportivas e culturais e fomento do turismo de cercanía. 

 

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

distintas Entidades e Concellos. 

 

7. Proposta de aprobación, se procede, de gasto referente a servizos e/ou subministracións de 

material non inventariable. 

 

8. Proposta de aprobación, se procede, da 1ª medida dentro da formación para o emprendemento e 

promoción da cultura emprendedora. Programa Prende no Rural (“Prende”). 

 

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-2018/117. 

 

10. Comparecencia no recurso contencioso administrativo número 369/2019-a. 

 

11. Comparecencia no recurso contencioso administrativo número 377/2019-A. 

 

12. Comunicacións da Presidencia. 

 

13. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 


