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 DEZ
DE NOVEMBRO 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, 8 de novembro de 2017
O SECRETARIO,

ORDE DO DIA

1.

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

2. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de SARRIA.Rehabilitación de firme LU-P-5705 de Mazadoiro, por Escarlan a San Martín de Torre, P.K.
0+000 ao 6+500.
3. Proposta en relación co expediente tramitado para a adxudicación da obra de O CORGO.Variante LU-P-1602 de San Cristobal, por Aday, á LU-106, P.K. 1+540 – 3+200.
4. Aprobación, se procede, de convenios e modificacións de convenios de colaboración con
distintas Entidades e Concellos.
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5. Proposta de aprobación, se procede, do gasto referente a servizos e/ou subministracións de
material non inventariable.
6. Proposta de aprobación, se procede, das bases de selección dos usuarios do Programa Lugo
Termal 2017.
7. Proposta de aprobación, se procede, de conta xustificativa da subvención SUBREST-2016015 outorgada dentro do Programa de mellora da mobilidade rural e a posta en valor centros
socioculturais da provincia de Lugo, ano 2016.
8. Proposta de aprobación, se procede, de conta xustificativa da subvención SUBREST-2016079 outorgada dentro do Programa de mellora da mobilidade rural e a posta en valor centros
socioculturais da provincia de Lugo, ano 2016.

9. Proposta de aprobación, se procede, de conta xustificativa da subvención SUBHIDR2-2016038 outorgada dentro do Programa de mellora do abastecemento e da calidade da auga no
medio rural mediante o aproveitamento eficiente dos recursos hídricos, ano 2016.
10. Proposta de aprobación, se procede, de xuros correspondentes ao expediente expropiatorio
“Parcela nº 4 Plan Especial do Campus Universitario de Lugo”, seguido por esta Excma.
Deputación Provincial.
11. 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.

12. Proposta de aceptación, se procede, de renuncias a subvencións destinadas a entidades por
realización de actividades deportivas.
13. Proposta de aceptación, se procede, de renuncias a subvencións destinadas a deportistas
individuais no eido do automobilismo para actividade competitiva.
14. Proposta de declaración da perda do dereito ao cobramento total de subvencións destinadas a
entidades culturais da provincia de Lugo para a realización de actividades culturais na
anualidade 2015.

15. Proposta de declaración da perda do dereito ao cobramento total de subvencións destinadas a
entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo para a realización de actividades
deportivas na anualidade 2015.
16. Proposta de declaración da perda do dereito ao cobramento total de subvencións destinadas a
entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo para a realización de actividades
deportivas na anualidade 2016.
17. Proposta para deixar sen efecto o acordo adoptado pola Xunta de Goberno o día 20 de
outubro de 2017 en relación ao expediente A-16-272 do Ben Empregado III e adopción de
novo acordo.
18. Comunicacións da Presidencia.

19. Rogos e Preguntas regulamentariamente formulados.
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