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
DE OUTUBRO 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, 18 de outubro de 2017
O SECRETARIO
EN FUNCIÓNS,

ORDE DO DIA

1.

Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día trece de outubro de dous
mil dezasete.

2.

Adxudicación da contratación dos servizos de termalismo derivados da execución do
Programa denominado “Lugo Termal 2017”.

3.

Aprobación, se procede, do procedemento de adxudicación e dos Pregos para a contratación
da campaña de publicidade institucional de promoción e difusión do deporte de base lucense.

4.

Proposta en relación cos escritos dos Alcaldes de varios Concellos solicitando unha prórroga
para o prazo de adxudicación das obras incluídas no Plan Único de Cooperación cos
Concellos 2017.
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5. Aprobación, se procede, de convenios e modificacións de convenios de colaboración con
distintas Entidades e Concellos.

6. Proposta de aprobación, se procede, do gasto referente a servizos e/ou subministracións de
material non inventariable.
7. Proposta relativa á solicitude ante a Consellería de Economía, Emprego e Industria das
axudas reguladas na Orde do 11 de setembro de 2017, para a contratación de axentes de
emprego e desenvolvemento local.
8. 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
02/10/2017.
9.

Aprobación, se procede, de renuncia e aprobación de conta xustificativa do Programa Ben
Empregado III.

10. 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.
11. Proposta de aceptación, se procede, de renuncias de subvencións destinadas a actividades
deportivas.
12. Comunicacións da Presidencia.

13. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados.

