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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 UN DE 

NOVEMBRO 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 á 

mesma hora do mércores seguinte, salvo 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, 30 de outubro de 2019 

 O SECRETARIO, P.S.  

 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

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

dous mil dezanove. 

 

2. Aprobación, se procede, de Plans de Seguridade e Saúde no Traballo e de Plans de Prevención 

para execución de diversas operacións de conservación na rede viaria provincial. 

 

3. Proposta relativa á tramitación do procedemento para o alleamento de diversas cabezas de 

gando da Granxa Provincial Gayoso Castro. 

 

4. Proposta de aprobación, se procede, de conta xustificativa da subvención outorgada dentro do 

Programa de apoio ao sector agrogandeiro na provincia de Lugo, ano 2018 “Recuperación e 

incorporación de terras para posta en produción de recursos agrogandeiros”; expediente 

SUBAGR-2018/002. 
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5. Proposta de aprobación, se procede, de conta xustificativa da subvención outorgada dentro do 

Programa de apoio ao sector agrogandeiro na provincia de Lugo, ano 2018 “Recuperación e 

incorporación de terras para posta en produción de recursos agrogandeiros”; expediente 

SUBAGR-2018/023. 

 

6. Proposta de aprobación, se procede, de conta xustificativa da subvención outorgada dentro do 

Programa de apoio ao sector agrogandeiro na provincia de Lugo, ano 2018 “Recuperación e 

incorporación de terras para posta en produción de recursos agrogandeiros”; expediente 

SUBAGR-2018/040. 

 

7. Proposta de aprobación, se procede, de conta xustificativa da subvención outorgada dentro do 

Programa de apoio ao sector agrogandeiro na provincia de Lugo, ano 2018 “Recuperación e 

incorporación de terras para posta en produción de recursos agrogandeiros”; expediente 

SUBAGR-2018/041. 

 

8. Proposta de aprobación, se procede, de conta xustificativa da subvención outorgada dentro do 

Programa de apoio ao sector agrogandeiro na provincia de Lugo, ano 2018 “Recuperación e 

incorporación de terras para posta en produción de recursos agrogandeiros”; expediente 

SUBAGR-2018/044. 

 

9. Proposta de aprobación, se procede, de conta xustificativa da subvención outorgada dentro do 

Programa de apoio ao sector agrogandeiro na provincia de Lugo, ano 2018 “Recuperación e 

incorporación de terras para posta en produción de recursos agrogandeiros”; expediente 

SUBAGR-2018/122. 

 

10. Proposta de aprobación, se procede, de conta xustificativa da subvención outorgada dentro do 

Programa de apoio ao sector agrogandeiro na provincia de Lugo, ano 2018 “Recuperación e 

incorporación de terras para posta en produción de recursos agrogandeiros”; expediente 

SUBAGR-2018/131. 

 

11. Proposta relativa á solicitude ante a Consellería de Economía, Emprego e Industria das axudas 

reguladas na orde do 18 de setembro de 2019 para a contratación de Axentes de Emprego e 

Desenvolvemento Local. 

 

12. Proposta de aprobación, se procede, de convocatoria e bases xerais e específicas que rexerán o 

concurso-oposición ao obxecto de constituír unha listaxe de emprego temporal para a categoría 
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de Auxiliar de Arquivo, ao obxecto de atender as necesidades deste tipo de persoas nos supostos 

previstos no artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015 de 30 de outubro, polo que se 

aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. 

 

13. Comunicacións da Presidencia. 

 

14. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 

 


