
De orde do Sr. Alcalde achégolle a orde do día da sesión ordinaria que
celebrará  a  Xunta de  Goberno Local no Pazo Municipal  de  Ferrol  ás  10:00
horas do día 4 de FEBREIRO de 2019, en primeira convocatoria.

ORDE DO DÍA

1.- Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión anterior.

CONTRATACIÓN

2.-  Proposta  de  aprobación  da  cancelación  e  devolución  da  garantía
definitiva depositada pola empresa ARQUB 27 ESTUDIO, S.L.P., con motivo da
contratación  do  servizo  de  “Contratación  do  proxecto  básico  e  de  execución,
dirección de obra e estudo de seguridade e saúde para a reurbanización dos Xardíns
de Herrera, rehabilitación dos baixos da Costa de Mella, e mellora da comunicación
e da accesibilidade co Paseo do Túnel dentro do Proxecto “Abrir Ferrol ó Mar”
(Expte.:  PN  03004  13/07),  e  acordos  complementarios.  (Expediente  CIVIDAS
2018033108)

3.- Proposta  de  aprobación  da  cancelación  e  devolución  da  garantía
definitiva depositada pola empresa ARQUB 27 ESTUDIO, S.L.P., con motivo da
contratación  do   servizo  de  “Redacción  do proxecto  básico  e  de  execución  e
estudio de seguridade e saúde para a execución de obras de demolición da nave
provisional do Mercado da Madalena e da mellora do seu espazo urbano, así como
da rexeneración urbana do ámbito do Paseo do Túnel-Costa de Mella-Peixería de
Ucha, enmarcada dentro das actuacións de “Abrir Ferrol  ao Mar” (Expte.:  PN
03004 14/49), e acordos complementarios. (Expediente CIVIDAS 2018033119)

4.- Proposta  de  aprobación  da  cancelación  e  devolución  da  garantía
definitiva depositada pola empresa EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.,
con  motivo  da  “Contratación  da  asistencia  técnica  consistente  no  apoio  ao
negociado de Urbanismo para a aplicación da normativa sobre os deberes legais
dos  propietarios respecto ás condicións  dos  seus edificios”  (Expte.:  PN 03004
13/48), e acordos complementarios. (Expediente CIVIDAS 2018033124)

5.-  Proposta  de  aprobación  da  cancelación  e  devolución  da  garantía
definitiva depositada pola empresa EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.,
con  motivo  da  “Contratación  da  dirección  de  execución  e  a  coordinación  de
seguridade  e  saúde  das  obras  de  “Reurbanización  Xardíns  de  Herrera,
rehabilitación  dos  baixos  da  Costa  de  Mella  e  mellora  da  comunicación e  da



accesibilidade-Abrir  Ferrol  ao  Mar”  (Expte.:  PN  03004  14/44),  e  acordos
complementarios. (Expediente CIVIDAS 2018033125)

6.- Dar conta dos acordos adoptados por resolución da Alcaldía-Presidencia
en data 30/01/2019, relativos á aprobación da prórroga do contrato correspondente
ao “Servizo de organización, coordinación e execución do Programa “Obradoiros
para  a  igualdade”  Lote  1  (Expte.:  AV  04203  17/07).  (Expediente  CIVIDAS
2019002474).

INTERVENCIÓN

7.- Proposta de aprobación do expediente de recoñecemento extraxudicial
de crédito da relación de factura nº 5. Expediente Cividas 2019002820.

8.- ROGOS

Ferrol, 1 de febreiro de 2019.

O Secretario Xeral

D. Leopoldo Moure García


