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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 CATRO DE XANEIRO DE DOUS MIL VINTE, 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, 22 de xaneiro de 2020 

A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día dezasete de xaneiro de dous 

mil vinte. 

 

2. Proposta en relación cos escritos das Alcaldías dos concellos de Barreiros e Castro de Rei, 

solicitando a aplicación de remanentes producidos na adxudicación de investimentos incluídos 

no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019. 

 

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

Administrativas e de Prescricións Técnicas para a contratación do servizo de coordinación de 

seguridade e saúde na execución de obras e servizos desta Deputación Provincial, a excepción 

das dependentes de Vías e Obras e Parque Móbil.  
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4. Aprobación, se procede, de convenios e modificacións de convenios con distintas Entidades e 

Concellos. 

 

5. Proposta de aceptación, se procede, de renuncias de subvencións destinadas a entidades 

asociativas culturais da provincia de Lugo, para a realización de actividades de interese cultural. 

 

6. Corrección de erro material na proposta do Servizo de Contratación que serviu de base para a 

adopción do acordo da Xunta de Goberno de 31 de decembro de 2019 relativo á ampliación de 

prazo para a subministración e instalación de marquesiñas na rede viaria provincial.  

 

7. Corrección de erro material na proposta da Área de Promoción Económica e Social que serviu 

de base para a adopción do acordo da Xunta de Goberno de 27 de decembro de 2019 relativo á 

extinción ao dereito ao goce da subvención dunha entidade do Ben Empregado III. 

 

8. Proposta de corrección de erro material na proposta de resolución do concurso para 

adxudicación de bolsas de estudos, correspondentes ao curso 2018-2019 para os empregados 

públicos desta Deputación Provincial. 

 

9. Comunicacións da Presidencia. 

 

10. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


