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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 MAIO 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, 27 de maio de 2020 

A SECRETARIA XERAL, 

 

 

ORDE DO DIA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día trece de marzo de dous mil 

vinte. 

 

2. Proposta en relación coa modificación do proxecto da obra identificado como 

CASTROVERDE.- Acondicionamento LU-P-1201 "de Souto de Torres a Sobrado", P.K. 0+000 

a 2+280. 

 

3. Proposta en relación coa modificación do proxecto da obra identificado como NAVIA DE 

SUARNA.- Ensanche e mellora da LU-P-1901 "de Fonsagrada a Navia", P.K. 0+000 a 3+600. 

 

4. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de MONFORTE DE 

LEMOS.- Acondicionamento LU-P-3207 "Seoane (LU-617)-Tor (LU-P-0901), P.K. 0+000- 

3+330 e vial interior Pazo de Tor. 
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5. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de SOBER.- 

Rehabilitación de firme LU-P-5902 "Canabal (LU-P-5901)- Rosende- Arxemil (LU-P-5906A), 

P.K. 3+560 a 4+475. 

 

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

Mellora seguridade vial LU-P-2301 "Guitiriz (N-VI)- Vilares (LU-170)", P.K. 0+000 a 0+092 e 

LU-P-2305 "Parga (LU-242)- Pena Moscosa (N-VI)", P.K. 0+000 a 0+195. 

 

7. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de CASTRO DE 

REI.- Pavimentación do entorno da granxa experimental. Granxa Gayoso Castro. 

 

8. Proposta en relación coa adxudicación de investimentos incluídos polo Concello de Alfoz no 

Plan Único 2019. 

 

9. Proposta en relación co escrito da alcaldía do concello de Viveiro solicitando a aplicación de 

remanentes producidos na adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único de 

Cooperación cos Concellos 2019. 

 

10.  Proposta en relación co escrito da alcaldía do concello de Ourol solicitando a aplicación de 

remanentes producidos na adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único de 

Cooperación cos Concellos 2019. 

 

11.  Proposta en relación co escrito da alcaldía do concello de Cospeito solicitando a aplicación de 

remanentes producidos na adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único de 

Cooperación cos Concellos 2019. 

 

12.  Proposta en relación co escrito da alcaldía do concello de Meira solicitando a aplicación de 

remanentes producidos na adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único de 

Cooperación cos Concellos 2019. 

 

13. Proposta en relación co escrito da alcaldía do concello de Sober solicitando a aplicación de 

remanentes producidos na adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único de 

Cooperación cos Concellos 2019. 
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14. Proposta de aprobación, se procede do procedemento de adxudicación e do prego de cláusulas 

administrativas particulares e de prescripcións técnicas para a contratación da subministración 

dunha furgoneta para o parque móbil desta Deputación de Lugo. 

 

15. Proposta de adxudicación, se procede, da contratación por lotes 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@, con división en tres lotes. 

Actuación cofinanciada nun 80% polo FEDER, asumindo esta Deputación de Lugo o restante 

20% con fondos propios. 

 

16. Proposta de adxudicación, se procede, da contratación do servizo de mantemento integral dos 

aparellos elevadores e portas automáticas nos centros de atención ás persoas maiores desta 

Deputación de Lugo 

 

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

Concellos. 

 

18. Proposta de aprobación, se procede, do protocolo xeral de actuación a subscribir entre esta 

Deputación de Lugo e Abanca para a posta en marcha do "Plan de reactivación Lugo: COVID-

19". 

 

19. Proposta de aprobación, se procede, da adhesión desta Deputación de Lugo á Asociación 

Clúster Audiovisual Galego, como socio colaborador e do gasto correspondente á anualidade do 

2020. 

 

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

material non inventariable. 

 

21. Aprobación, se procede, de Plans de Seguridade e Saúde no Traballo. 

 

22. Proposta de rectificación da aprobación de pagamento de xusto prezo do xurado e xuros no 

expediente expropiatorio Pastoriza- Riotorto “Marco de Álvare- As Rodrigas”, P.Q. 0,000 ao 

5,800.  
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23. Proposta de aceptación, se procede, de renuncias de subvencións destinadas a entidades e clubs 

deportivos da provincia de Lugo en concorrencia competitiva. 

 

24. Proposta de corrección do erro material producido no programa das bases específicas para 

constituir unha listaxe de emprego de veterinario/a para prestar servizos de carácter temporal 

nesta Deputación Provincial (BOP 079 de 6 de abril de 2020). 

 

25. Proposta de acordo de inadmisión do recurso de reposición da asociación ACRE fronte ao 

acordo da Xunta de Goberno, de 13 de marzo, polo que se aprobaron a convocatoria e as bases 

específicas para a cobertura dunha praza de restaurador/a conservador/a arquivo reservada a 

promoción interna vertical 

 

26. Proposta de xubilación forzosa, por cumprimento da idade legal establecida, dun administrativo 

de administración xeral do cadro de persoal funcionario. 

 

27. Ratificación de resolucións ditadas en datas 18, 19 e 20 de maio, por ser competencia da Xunta 

de Goberno. 

 

28. Dación de conta das resolucións ditadas durante a vixencia do decreto 24-03-2020 sobre 

revogación de atribucións da Xunta de Goberno. 

 

29. Comunicacións da Presidencia. 

 

30. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 


