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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 

TRINTA 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, 28 de novembro de 2018 

A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

 

 

ORDE  DO DIA 

 

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

dous mil dezaoito. 

 

2. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de MONDOÑEDO.- 

Rehabilitación de firme LU-P-3106 “Os Remedios (N-634A) - Estelo Romaríz (LU-P-0101)”, 

P.K. 8+570 -10+020 e LU-P-3108 “Viloille (LU-160) –Figueiras”, P.K. 0+785-4+000. 

 

3. Proposta en relación cos escritos das Alcaldías dos Concellos de Lugo, Pobra do Brollón e 

Xermade, solicitando prórroga para o prazo de adxudicación de investimentos incluídos no Plan 

Único de Cooperación cos Concellos 2018. 

 



4. Proposta de aprobación, se procede, dos Pregos de Cláusulas Administrativas e de Prescricións 

Técnicas e o expediente de contratación da póliza de seguro de vida e accidentes para o persoal 

activo e corporativos de todos os centros xestores e servizos desta Excma. Deputación 

Provincial.  

 

5. Proposta de adxudicación, se procede, da campaña de publicidade institucional de lucenses para 

a difusión e promoción das iniciativas postas en marcha por esta Excma. Deputación Provincial 

co obxecto de dinamizar os sectores económico e social provinciais: A Deputación de Lugo-

Motor da Provincia. 

 

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

material non inventariable. 

 

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

distintas Entidades e Concellos. 

 

8. Aprobación, se procede, de renuncia da subvención outorgada á entidade beneficiaria do 

Programa Ben Empregado IV. 

 

9. Proposta relativa a aprobación, se procede, de reintegro parcial de PRONE LUGO, asociación 

deportiva de subvención en réxime de concorrencia non competitiva a clubs deportivos e 

sociedades anónimas deportivas da provincia de Lugo para os gastos de temporada 2015-2016, 

pola súa participación en ligas ou campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª 

Categoría Absoluta Estatal, anualidade 2016.  

 

10. Proposta de concesión de subvención en réxime de concorrencia competitiva para a concesión 

de subvencións destinadas a entidades asociativas e asociacións sen ánimo de lucro da provincia 

de Lugo, para a realización de actividades de promoción da artesanía na anualidade 2018.. 

 

11. Proposta de aprobación, se procede, do prezo público do libro titulado “Formas tradicionais da 

cerámica popular. Samos”. 

 

12. Proposta de acordo sobre solicitude de compatibilidade dunha funcionaria interina adscrita ao 

Servizo de Vías e Obras. 

 

13. Comparecencia no recurso contencioso administrativo nº 2013/2018-2P. 
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14. Comunicacións da Presidencia. 

 

15. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


