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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 

DEZASEIS 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, 14 de novembro de 2018 

O SECRETARIO, 

EN FUNCIÓNS, 

 

 

 

 

 

ORDE  DO DIA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día nove de novembro de dous 

mil dezaoito. 

 

2. Proposta en relación co escrito do Concello de Folgoso de Courel solicitando unha prórroga 

para o prazo de execución e xustificación dun investimento incluído no Plan Único de 

Cooperación cos Concellos 2017. 

 

3. Proposta en relación co escrito do Concello de Muras, solicitando prórroga para o prazo de 

adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018. 

 



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

material non inventariable. 

 

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

distintas Entidades e Concellos. 

 

6. Aprobación, se procede, de renuncia da entidade beneficiaria do Programa Ben Empregado III. 

 

7. Proposta de aprobación, se procede, de informe sectorial en materia de estradas sobre o 

documento de data abril 2016 de “Revisión das normas subsidiarias de planeamento de Muras”. 

 

8. Proposta de aprobación, se procede, dos Plans de Seguridade e Saúde no Traballo. 

 

9. Proposta de rectificación e complemento de acordos da Xunta de Goberno como resultado das 

reclamacións de particulares comparecentes en diversos expedientes expropiatorios. 

 

10. Aprobación, se procede, de informe sobre prescrición de liquidación de xuros de demora 

devengados polo xusto prezo das fincas 19, 29 e 40 do expediente expropiatorio 

“Acondicionamento de la C.P. 5101 y acceso al Parque Empresarial de Friol y enlace en la 

carretera LU-232 y la C.P. 1611”. 

 

11. Proposta relativa ao apoio da solicitude de declaración do Concello de Folgoso do Courel como 

municipio turístico. 

 

12. 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. 

 

13. Proposta de resolución da reclamación presentada ás bases da convocatoria de provisión de 

postos de traballo de persoal funcionario desta Deputación Provincial e corrección de erros das 

mesmas. 

 

14. Proposta de resolución da reclamación presentada ás bases da convocatoria de provisión de 

postos de traballo de persoal laboral desta Deputación Provincial e corrección de erros das 

mesmas. 
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15. Proposta de aprobación, se procede, da convocatoria e bases específicas para o acceso a dúas 

prazas de persoal funcionario denominadas “Capataz”, encadradas na escala de Administración 

Especial, subescala de Servizos Especiais , Persoal de Oficios, Grupo C, subgrupo C2, do cadro 

de persoal funcionario desta Excma. Deputación Provincial, reservadas á promoción interna 

vertical e /ou horizontal. 

 

16. Proposta de aprobación, se procede, da convocatoria e bases específicas que rexerán os procesos 

selectivos ao obxecto de constituír as seguintes listaxes de emprego temporal: Fisioterapeuta, 

Terapeuta Ocupacional, ATS-DUE, Psicólogo. 

 

17. Proposta de aprobación, se procede, da convocatoria, bases xerais e bases específicas para a 

selección de persoal ao obxecto da formalización de contratos laborais “en prácticas” de 

diversas titulacións. 

 

18. Proposta sobre extinción do contrato laboral subscrito cun traballador do cadro de persoal 

laboral, por declaración de incapacidade permanente no grao de total. 

 

19. Aprobación, se procede, das bases de selección das persoas usuarias do programa “Lugotermal” 

e a súa publicación no BOP de Lugo. 

 

20. Comparecencia no recurso contencioso administrativo nº 259/2018-P. 

 

21. Comunicacións da Presidencia. 

 

22. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


