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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 OITO DE SETEMBRO DE DOUS MIL DEZAOITO, 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 o 

luns seguinte, excepto 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, 26 de setembro de 2018 

O SECRETARIO, 

EN FUNCIÓNS, 

 

 

 

 

ORDE  DO DIA 

 

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

dous mil dezaoito. 

 

2. Proposta en relación co expediente tramitado para aprobación, se procede, do proxecto e 

contratación da obra de XERMADE.- “Acondicionamiento de la carretera provincial LU-P-

2204 “Momán (LU-170)-límite provincial A Coruña (As Pontes)”, P.K. 4+000 al 7+000. 

 

3. Proposta de aprobación, se procede, do proxecto modificado da obra PEDRAFITA DO 

CEBREIRO.- “Rehabilitación de firme LU-P-1304 “Mostade (LU-P-1303)-Romeor-Casares”, 

P.K. 8+045 al P.K. 9+905, P.K. 10+020 al P.K. 10+290, P.K. 10+945 al P.K. 11+600, P.K. 

13+130 al P.K. 13-590 y P.K. 13+705 al P.K. 13+825. 

 



4. Proposta de adxudicación, se procede, da contratación da póliza de responsabilidade civil das 

autoridades e do persoal ao servizo das Administracións Públicas para a Deputación Provincial 

de Lugo (APAP). 

 

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

material non inventariable. 

 

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

distintas Entidades e Concellos. 

 

7.  Proposta de declaración da perda do dereito ao cobramento total de subvencións destinadas a 

entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo para a realización de actividades deportivas 

na anualidade 2016. 

 

8. Proposta de declaración da perda do dereito ao cobramento total de subvencións destinadas a 

entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo para a realización de actividades deportivas 

na anualidade 2017. 

 

9. Aprobación, se procede,  das bases que rexerán a convocatoria para adxudicación de axudas 

para adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual para os empregados públicos desta 

Excma. Deputación Provincial, correspondente ao ano 2017.  

 

10. Aprobación, se procede, das bases que rexerán a convocatoria para adxudicación de bolsas de 

estudos para os empregados públicos desta Excma. Deputación Provincial, correspondente ao 

curso académico 2017/2018. 

 

11. Aprobación, se procede, das bases que rexerán a convocatoria para adxudicación de axudas de 

garderías para fillos/as e orfos /as dos empregados públicos desta Excma. Deputación 

Provincial, correspondentes ao período comprendido entre o 1 de setembro do 2017 e o 31 de 

agosto de 2018. 

 

12. Proposta de aprobación, se procede, da convocatoria e das bases xerais e específicas que rexerán 

o concurso-oposición ao obxecto de constituír unha listaxe de emprego temporal para a 

categoría de Dinamizador/a de xestión cultural, ao obxecto de atender as necesidades deste tipo 

de persoal nos supostos previstos no artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de 
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outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado 

Público. 

 

13. Proposta de aprobación, se procede, da convocatoria e das bases xerais e específicas que rexerán 

o concurso-oposición ao obxecto de constituír unha listaxe de emprego temporal para a 

categoría de Técnico/a de Comunicación Audiovisual ao obxecto de atender as necesidades 

deste tipo de persoal nos supostos previstos no artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, 

do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do 

Empregado Público. 

 

14.  Comparecencia no recurso nº 192/2018-P. 

 

15.  Comunicacións da Presidencia. 

 

16.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 

 


