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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 

TRECE DE MARZO DE DOUS MIL VINTE, 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, 11 de marzo de 2020 

A SECRETARIA XERAL, 

 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día seis de marzo de dous mil 

vinte. 

 

2. Proposta en relación co orzamento definitivo remitido polo director técnico da obra de 

emerxencia de VIVEIRO.- Actuacións de reparación da LU-P-6604, P.K. 0+800. 

 

3. Proposta en relación coa adxudicación de investimentos incluídos por varios concellos no Plan 

Único de Cooperación cos Concellos 2019. 

 

4. Proposta en relación cos escritos das Alcaldías dos concellos de Folgoso do Courel e Sober, 

solicitando nova prórroga para o prazo de adxudicación de investimentos incluídos no Plan 

Único de Cooperación cos Concellos 2019. 
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5. Proposta de aprobación, se procede, de gasto referente a servizos e/ou subministracións de 

material non inventariable. 

 

6. Proposta de aprobación, se procede, do levantamento da suspensión do comezo da obra 

“Renovación cubertas Palacio San Marcos”. 

 

7. Proposta de aprobación, se procede, de inicio de procedemento de reintegro dunha entidade do 

Ben Empregado III. 

 

8. Proposta de aprobación, se procede, das bases do gasto e dos modelos de solicitude para a posta 

en marcha do Programa Musiqueando pola Provincia, na anualidade 2020. 

 

9. 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. 

 

10. Proposta de aceptación, se procede, de renuncias de subvencións destinadas a entidades e clubs 

deportivos da provincia de Lugo en concorrencia competitiva. 

 

11. Proposta de compatibilidade, se procede, dun Funcionario Interino. 

 

12. Proposta de aprobación, se procede, das bases que rexerán os procedementos selectivos para 

cubrir prazas do cadro de persoal funcionario e laboral, reservadas a promoción interna (vertical 

e/ou horizontal) nesta Deputación Provincial. 

 

13. Proposta de aprobación, se procede, de convocatoria e bases específicas para a cobertura dunha 

praza de Auxiliar Técnico/a Informático/a, reservada a promoción interna vertical. 

 

14. Proposta de aprobación, se procede, de convocatoria e bases específicas para a cobertura dunha 

praza de Deseñador/a Infografista, reservada a promoción interna vertical. 

 

15. Proposta de aprobación, se procede, de convocatoria e bases específicas para a cobertura dunha 

praza de Restaurador/a Conservador/a Arquivo, reservada a promoción interna vertical.   
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16. Proposta de aprobación, se procede, das bases xerais polas que se establecen as normas para a 

elaboración de listaxes para a prestación de servizos de carácter temporal nesta Deputación 

Provincial. 

 

17. Proposta de aprobación, se procede, da convocatoria e bases específicas para constituír unha 

listaxe de emprego para prestar servizos temporais nesta Deputación Provincial en 

prazas/postos/empregos de Veterinario. 

 

18. Proposta de aprobación, se procede, da convocatoria e bases específicas para constituír unha 

listaxe de emprego para prestar servizos temporais nesta Deputación Provincial en 

prazas/postos/empregos de Enxeñeiro Técnico Agrícola. 

 

19. Proposta de aprobación, se procede, da convocatoria e bases específicas para ampliar a listaxe 

de emprego para prestar servizos temporais nesta Deputación Provincial, en 

prazas/postos/empregos de Administrativo vixente. 

 

20. Comunicacións da Presidencia. 

 

21. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados. 

 


