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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 DOCE 

DE OUTUBRO 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, 10 de outubro de 2018 

O SECRETARIO, 

EN FUNCIÓNS, 

 

 

 

 

ORDE  DO DIA 

 

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

dezaoito. 

 

2. Declaración Institución con motivo da celebración do “Día Mundial da Muller Rural”. 

 

3. Proposta en relación co expediente tramitado para aprobación, se procede, dos Pregos de 

contratación do servizo de execución de diversas operacións de conservación da rede viaria 

provincial. División en Lotes (Lotes 1 a 8). 

 

4. Proposta en relación cos escritos da Alcaldía do Concello de Chantada solicitando a aplicación 

dos remanentes producidos na adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único de 

Cooperación cos Concellos 2017. 



 

5. Proposta de adxudicación, se procede, da contratación do hosting e mantemento do servizo de 

correo electrónico, os dominios corporativos e webs externas. 

 

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

distintas Entidades e Concellos. 

 

7. Aprobación, se procede, de reintegro do anticipo dunha entidade beneficiaria do Ben 

Empregado I. 

 

8. Toma de razón da entrega dos resultados da encomenda para a construción dos centros de 

atención a persoas maiores, e acordos que procedan. 

 

9. Proposta de autorización, se procede, de compatibilidade dun Enxeñeiro de Camiños, Canles e 

Portos, funcionario de carreira desta Entidade Provincial. 

 

10.  Comunicacións da Presidencia. 

 

11.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 

 


