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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 DECEMBRO 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 decembro de 2018 

A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

ORDE  DO DIA 

 

1. Aprobación, se procede, das actas da sesión ordinaria celebrada o día vinte e un de decembro de 

dous mil dezaoito.  

 

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

Rehabilitación de firme LU-P-4604 “Caraño (LU-760)- A Braña (LU-750)”, P.K. 6+000 al 

7+210, LU-P-5401 “Boel (LU-P-4606) – Martín – A Muiña (LU-750)”, P.K. 7+416 al P.K.  

10+916 y LU-P-0406 “Martín (LU-P-5401)-Crende (LU-P-4606)”, P.K. 2+760 al 3+047. 

 

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

distintas Entidades e Concellos. 

 

4. Aprobación, se procede, de concesión de premios “Emprendendo no Rural”. 

 

5. Corrección de erro no Programa Tecendo Emprego. 
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6. Proposta de modificación do Programa Primeira Oportunidade. 

 

7. Proposta de aceptación, se procede, de renuncias de subvencións destinadas a entidades 

asociativas culturais da provincia de Lugo, para a realización de actividades de interese cultural, 

anualidade 2015. 

 

8. Proposta de resolución do concurso para adxudicación de bolsas de estudos, correspondentes 

ao curso 2017-2018, para os empregados públicos desta Excma. Deputación Provincial. 

 

9. Proposta de resolución do concurso para adxudicación de axudas por gastos derivados da 

estancia en garderías dos fillos/as ou orfos/as dos empregados públicos desta Excma. 

Deputación Provincial, correspondentes ao período comprendido entre o 1 de setembro de 2017 

e o 31 de agosto de 2018. 

 

10. Proposta de resolución do concurso para adxudicación de axudas na adquisición ou 

rehabilitación  da vivenda habitual  para os empregados públicos desta Excma. Deputación 

Provincial, correspondente ao ano 2017.  

 

11. Proposta de corrección de erros na base específica 2ª sobre réxime xurídico do vínculo de 

servizo do persoal do proceso selectivo para constituír listaxe de emprego temporal de Axente 

de Emprego e Desenvolvemento Local. 

 

12.  Comunicacións da Presidencia. 

 

13.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


