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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 DOUS 

DE NOVEMBRO 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, 31 de outubro de 2018 

O SECRETARIO, 

EN FUNCIÓNS, 

 

 

 

 

ORDE  DO DIA 

 

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

dous mil dezaoito. 

 

2. Proposta de aprobación, se procede, da modificación do contrato da obra PARADELA.- 

Actuacións de acondicionamento da estrada LU-P-4206 “O Loio (LU-633)-San Facundo”. 

 

3. Proposta de aprobación, se procede, do proxecto modificado nº 1 da obra PARADELA.- 

Rehabilitación de firme LU-P-4201 “Pacios (LU-633)-Mosteirovello-LU-611”, P.k. 0+000-

0+500 e LU-P-4202 “Pacios (LU-633)-Aldosende-Currelos (LU-611)”, P.K.  0+295-2+800, que 

pasa a denominarse PARADELA.- Rehabilitación de firme LU-P-4202 “Pacios (LU-633)-

Aldosende-Currelos (LU-611), P.K. 0+295-3+450. 

 



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

distintas Entidades e Concellos. 

 

5. Proposta relativa á aceptación de parcela destinada á construción de complexo residencial para 

persoas maiores no Concello de A Pontenova. 

 

6. Proposta de iniciación do expediente de expropiación forzosa para a obtención dos bens 

necesarios para a realización da obra FONSAGRADA.- Acondicionamento LU-P-1901 

“Fonsagrada (LU-530)-Navia (LU-722)”, P.K. 0,000 ao 4,350. 

 

7. Proposta para aprobación, se procede, e publicación das bases da convocatoria para a inscrición, 

admisión e selección dos e das artesás participantes na Mostra de Artesanía “Mercado de Nadal 

2018”. 

 

8. Proposta de concesión de bolsas para deportistas individuais da provincia de Lugo, disciplina 

automobilismo, especialidade rally de asfalto, terra ou montaña, na anualidade 2018. 

 

9. Proposta de aprobación, se procede, de renuncias de subvencións destinadas a actividades 

deportivas. 

 

10.  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. 

 

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

deportistas individuais no eido do automobilismo para a actividade competitiva (rallys de 

asfalto, terra e montaña), da provincia de Lugo na anualidade 2016 

 

12. Comunicacións da Presidencia. 

 

13.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 

 


