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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 MARZO 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, 04 de marzo de 2020 

A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

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

dous mil vinte. 

 

2. Proposta en relación co expediente tramitado para a aprobación do proxecto e contratación da 

obra de: VIVEIRO.- Reparación de muro de contención do recinto do cemiterio municipal de 

Altamira. 

 

3. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de: PORTOMARIN.- 

Construción centro de atención a persoas maiores-apartamentos tutelados e centro de día. 

 

4. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de: GUITIRIZ.- 

Rehabilitación de firme LU-P-2302 “Guitiriz-Mariz-límite provincia de A Coruña (Sobrado)”, 

p.k. 3+534 a 9+204. 

 



5. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de: ANTAS DE 

ULLA.- Melloras locais LU-P-4002 “Palas de Rei (LU-221)-Ponte Merce-Antas de Ulla (N-

640)”, p.k. 9+720, LU-P-0306 “Santa Mariña (LU-P-0302)-Fradegas”, p.k. 0+400 e LU-P-0302 

“Antas de Ulla (N-640)-Santa Mariña-límite provincia de Pontevedra (Borraxeiros)”, p.k. 0+000 

a 0+500. 

 

6. Proposta en relación cos escritos de varias Alcaldías solicitando a aplicación de remanentes 

producidos na adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos 

concellos 2019. 

 

7. Aprobación, se procede, de convenios e modificacións de convenios con distintas Entidades e 

Concellos. 

 

8. Proposta en relación co orzamento definitivo remitido polo director técnico da obra de 

emerxencia de Ribeira de Piquín.- Actuacións de sostemento da LU-P-4806 no p.k. 24+300. 

 

9. Instrución nº 3 para a aplicación da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector 

Público (LCSP): Nova regulación dos contratos menores. 

 

10. Proposta de resolución do contrato para a construción dun centro residencial no concello da 

Pobra de Brollón adxudicado á entidade Prado Lameiro S.L. 

 

11. Resolución do contrato de “servizo de limpeza dos distintos edificios e dependencias da 

Deputación Provincial de Lugo”. 

 

12. Aprobación, se procede, do encargo desta Deputación Provincial ao seu medio propio 

personificado e servizo técnico, empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. 

(TRAGSA), para a realización da actividade de limpeza dos distintos edificios e dependencias 

da Deputación Provincial de Lugo por un período de seis meses. 

 

13. 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 

implantación dun sistema de gravación de plenos e actas dixitais da Deputación de Lugo. 
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14. Aprobación, se procede, do encargo desta Deputación Provincial ao seu medio propio 

personificado e servizo técnico, Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. 

(TRAGSA), para a realización da actividade de funcionamento das rutas fluviais dos encoros de 

Santo Estevo (Río Sil-Embarcadoiro da Ponte do Sil) e Os Peares (Río Miño-Embarcadoiro de 

Belesar Pobo), para as anualidades 2020 e 2021. 

 

15. Proposta de resolución da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, do 

programa de apoio ao sector agrícola e/ou gandeiro. 

 

16. Proposta de rectificación e complemento de acordo da Xunta de Goberno como resultado da 

reclamación de particulares comparecentes en expediente expropiatorio. 

 

17. 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, 

ano 2018. 

 

18. 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, 

ano 2019. 

 

19. Corrección de erros na proposta de acordo adoptado pola Xunta de Goberno en sesión ordinaria 

celebrada o día 14 de febreiro de 2020, relativo á aprobación do Programa: Lugo provincia 

cardiosaludable, e do convenio de cooperación cos concellos adheridos. 

 

20. Comunicacións da Presidencia. 

 

21. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


