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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 ONCE 

DE XANEIRO DE DOUS MIL DEZANOVE, 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, 09 de xaneiro de 2019 

O SECRETARIO, P.S. 

 

 

 

ORDE  DO DIA 

 

1. Aprobación, se procede, das actas da sesión extraordinaria celebrada o día trinta e un de 

decembro de dous mil dezaoito e da sesión ordinaria celebrada o día catro de xaneiro de dous 

mil dezanove.  

 

2. Proposta de adxudicación, se procede, da contratación da subministración de fundentes para o 

mantemento da vialidade invernal na rede viaria provincial de Lugo. Campañas 2018-2019 e 

2019-2020. 

 

3. Proposta de aprobación, se procede, dos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e de 

Prescricións Técnicas, xunto co expediente para a contratación da valoración económica e 

adaptación a prezos de mercado das propostas de patrocinio deportivo do Club Deportivo Lugo 

SAD e Club Baloncesto Breogán, SAD, anualidade 2019. 
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4. Proposta de aprobación, se procede, de gasto referente a servizos e/ou subministracións de 

material non inventariable. 

 

5. Proposta de aprobación, se procede, do proxecto para concorrer á convocatoria de subvencións 

directas para financiar proxectos de emprego, autoemprego e emprendemento dirixidos a 

afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación ao amparo do Real Decreto 

1234/2018 de 5 de outubro de 2018. 

 

6. Proposta de aceptación, se procede, da subvención da Consellería de Economía, Emprego e 

Industria, para a prórroga da contratación dun Axente de Emprego e Desenvolvemento Local e 

de interposición de recurso potestativo de reposición. 

 

7. Comparecencia no recurso contencioso administrativo nº 265/2018-S. 

 

8. Comunicacións da Presidencia. 

 

9.  Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 


