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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 SEIS 

DE DECEMBRO 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, 4 de decembro de 2019 

A SECRETARIA, 

 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

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

de dous mil dezanove. 

 

2. Proposta de aprobación, se procede, en relación coa actuación por emerxencia da obra de 

RIBEIRA DE PIQUIN.- Actuacións de sostemento da LU-P-4806 no P.K. 24+300. 

 

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

Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas, para a contratación do servizo de 

asistencia técnica ao responsable do contrato da subministración e instalación de material 

eléctrico de iluminación con tecnoloxía LED para o desenvolvemento do Proxecto ILUMIN@. 

 

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

Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas para a contratación da subministración e 
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instalación de material eléctrico de iluminación con tecnoloxía LED para o desenvolvemento do 

proxecto ILUMIN@. 

 

5. Proposta de adxudicación, se procede, do contrato relativo ao subministración de áridos a 

empregar en tratamentos superficiais executados polo Parque Móbil desta Deputación 

Provincial. 

 

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

Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas para a contratación da subministración 

de emulsión asfáltica C60BF4 IMP (asimilable a antiga ECR-2) para o Parque Móbil desta 

Deputación Provincial. 

 

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

distintas Entidades e Concellos. 

 

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

material non inventariable. 

 

9. Proposta de aprobación, se procede, da convocatoria e bases da Medida 8.2.3.1. Formación para 

o emprendemento e promoción da cultura emprendedora. “Programa Prende”. Bota Raíces no 

Rural. 

 

10. Proposta de modificación, se procede, das bases reguladoras e de incremento do crédito 

orzamentario para financiar o Programa de apoio ao sector agrícola-gandeiro da provincia de 

Lugo, ano 2019. Recuperación e incorporación de terras para a posta en produción de recursos 

agrícolas/gandeiros. 

 

11. Proposta de concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva destinadas a 

entidades asociativas culturais da provincia de Lugo para a realización de actividades de 

interese cultural (anualidade 2019). 

 

12. Comunicacións da Presidencia. 

 

13. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 


