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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 TRES 

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, 30 de decembro de 2019 

 A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

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

dous mil dezanove. 

 

2. 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 C65B3 TRG para o Parque Móbil desta Deputación. 

 

3. Proposta de modificación, se procede, dos pregos de cláusulas administrativas particulares para 

a contratación por lotes da subministración e instalación de material eléctrico de iluminación 

con tecnoloxía LED para o desenvolvemento do proxeto Ilumin@. 

 

4. Aprobación, se procede, da ampliación de prazo de solicitudes da Medida 8.2.3.1. Formación 

para o emprendemento e promoción da cultura emprendedora. Prende: Bota Raices no Rural. 
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5. Dación de conta da resolución  245/2019 do TACGAL relativa ó recurso especial en materia de 

contratación número 258/2019, relativo á licitación do servizo para a realización de inventarios 

e informes técnicos-económicos para a implantación da taxa pola utilización privativa ou 

aproveitamento especial do dominio público local das instalacións de transporte de enerxía 

eléctrica e gaseoductos, expediente EXP0029SE18-ABO. 

 

6. Comunicacións da Presidencia. 

 

7. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


