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 XULLO DE DOUS MIL DEZASETE, 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 na data e hora que se sinala
no acordo relativo ó réxime de sesións do Pleno e da Xunta de Goberno adoptado polo Pleno da
Corporación en sesión extraordinaria celebrada o día catro de novembro de dous mil quince.

A partir da convocatoria os expedientes encóntranse a disposición dos Sres. Deputados na
Secretaría da Deputación.

Lugo, 26 de xullo de 2017
O SECRETARIO,

ORDE DO DIA

1.

Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día vinte e un de xullo de
dous mil dezasete.

2.

Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación, por lotes, se procede, da
obra de: Desbroce de maleza nas estradas provinciais nos concellos da provincia. División en
lotes (1-24).

3.

Proposta en relación co expediente tramitado para a licitación da obra O Corgo.- “Variante
LU-P-1602 De San Cristóbal, por Aday, á LU-106, P.K. 1+540 – 3+200”.

4.

Adxudicación da contratación dos servizos fotográficos e de apoio para a Área de Cultura,
Centro de Artesanía e Deseño e Rede Museística.
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5.

Aprobación, se procede, de convenios e modificacións de convenios de colaboración con
distintas Entidades e Concellos.

6.

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

7.

Aprobación, se procede, do Anexo II, listaxe de adxudicación de traballador ás empresas
beneficiarias do Ben empregado III, que forman parte da Bolsa de Emprego do día
10/07/2017.

8.

Aprobación, se procede, das bases da convocatoria para a concesión de subvencións
destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo en concorrencia competitiva,
ano 2017 e dos modelos de solicitude.

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 actividades
deportivas.
11. Aprobación, se procede, de proposta de desestimación de recurso de reposición interposto
pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Monforte de Lemos (PLADESAPU),
contra o acordo de Xunta de Goberno de data 29 de decembro de 2016 que resolvía o
procedemento de concesión de subvencións destinadas a entidades asociativas culturais da
provincia.
12. Comunicacións da Presidencia.

13. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados.

