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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 SETE DE DECEMBRO 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, 23 de decembro de 2019 

O SECRETARIO, 

EN FUNCIÓNS, 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

1.  Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día vinte de decembro de dous 

mil dezanove. 

 

2. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de “MONFORTE DE 

LEMOS-POBRA DO BROLLON.- Rehabilitación de firme LU-P-3203 “Monforte-Rozabales 

(LU-4702)”, P.K. 6+030 a 11+997 e LU-P-4702 “Vilachá-Rozabales-Estación de Pobra do 

Brollón”, P.K. 1+200 a 2+400. 

 

3. Proposta en relación co escrito da Alcaldía do Concello de Samos, solicitando a aplicación de 

remanentes producidos logo da realización das actuacións incluídas nos Programas de 

actividades culturais e eventos, feiras, mercados e outros, no Plan Único de Cooperación cos 

Concellos 2019. 
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4. Proposta de aprobación, se procede, do procedemento de adxudicación e do Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas para a contratación da subministración 

de emulsión asfáltica C65B3 TRG, para o Parque Móbil desta Deputación Provincial. 

 

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

distintas Entidades e Concellos. 

 

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

material non inventariable. 

 

7. Extinción ao dereito ao goce da subvención dunha entidade do Ben Empregado III. 

 

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

Industria para a prórroga da contratación dun Axente de Emprego e Desevolvemento Local. 

 

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

curso 2018-2019 para os empregos públicos desta Deputación Provincial. 

 

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

rehabilitación de vivenda habitual, para os empregados públicos desta Deputación Provincial, 

correspondentes ao ano 2018. 

 

11. Proposta de resolución do concurso para adxudicación de axudas de garderías para fillos/as e 

orfos/as dos empregados públicos desta Deputación Provincial, correspondentes ao período 

comprendido entre o 1 de setembro de 2018 e o 31 de agosto de 2019. 

 

12. Comunicacións da Presidencia. 

 

13. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 


