
SESIÓN   EXTRAORDINARIA E URXENTE   DA XUNTA DE GOBERNO DO DÍA   11  
DE ABRIL DE 2019  .  

No  Pazo  Municipal  de  Ferrol,  sendo  as  dez  horas   e  horas
minutos do día  11 de abril de 2019, reuniuse a Xunta de Goberno
Local, en  primeira convocatoria, baixo a Presidencia do Iltmo. Sr.
Don  Jorge  Juan  Suárez  Fernández,  coa  asistencia  dos  señores
Concelleiros  seguintes,  integrantes  desta  Xunta  de  Goberno  Local:
Dona María de la Luz Fernández Lemos, Dona Saínza Ruiz Ferreño e Don
Luís Miguel Victoria Gallego . DISCULPAN: don Álvaro Montes Celeiro,
don Jesús Basterrechea López e dona Rosa María de las Nieves Méndez
Fonte. Asistidos polo Secretario Xeral Don Leopoldo Moure García e
polo Interventor Municipal Don Vicente José Calvo del Castillo, ó
obxecto de celebrar sesión extraordinaria e urxente correspondente a
este día, adoptándose os seguintes acordos:

1.  RATIFICACIÓN DA URXENCIA.  De conformidade co establecido no
artigo 131, apartado 2, do Regulamento Orgánico do Concello de Ferrol
e demais textos legais de aplicación, a Presidencia interesou, en
primeiro lugar, o pronunciamento da Xunta de Goberno Local sobre a
urxencia da convocatoria, resultando esta ratificada por unanimidade
dos Sres/as asistentes.

2. PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA
DE “REMODELACIÓN DA PRAZA DE ARMAS” AVS 06004 18/34. Examinada a
proposta que eleva a Concelleira Delegada de Urbanismo e Mobilidade,
que textualmente di:

“Con  data  do  09.04.2019,  o  Xefe  do  Servizo  de  Urbanismo  e
Infraestruturas emitiu o seguinte informe-proposta sobre o asunto:

“I. Con Rexistro de entrada de data 08/04/2019 (nº 19.343) a empresa
adxudicataria da obra “Remodelación da Praza de Armas” achega o Plan
de seguridade e saúde redactado pola empresa Normansys SL.

II.- Coa mesma data e rexistro de entrada 19.366 tamén se achega o
informe favorable do Plan de seguridade e saúde, de data 08/04/2019,
asinado  polo  arquitecto  don  José  Carlos  Iglesias  Fernández,
coordinador de seguridade e saúde da obra designado polo director de
obra (comunicado ó Concello con data do 04/03/2019 con rexistro de
entrada nº 13.243).

III.  Con  data  08/04/2019  os  arquitectos  municipais  informan
favorablemente a documentación achegada (Plan de seguridade e saúde e
informe favorable do devandito Plan de seguridade e saúde asinado
polo coordinador de seguridade e saúde das obras).

Consonte co artigo 7.2 do Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro,
polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde
nas obras de construción, o plan de seguridade e saúde deberá ser



aprobado antes do inicio da obra, polo coordinador en materia de
seguridade e de saúde durante a execución da obra.

No  caso  de  obras  das  Administracións  Públicas,  o  plan,  co
correspondente  informe  do  coordinador  en  materia  de  seguridade  e
saúde durante a execución da obra, elevarase para a súa aprobación á
Administración pública que teña adxudicado a obra.

O órgano que adxudicou o contrato da obra foi a Xunta de Goberno
Local o 26/02/2019.

Á  vista  dos  fundamentos  legais  antes  expresados,  formúlase  á
concelleira delegada titular da Área de Urbanismo e Mobilidade para a
súa elevación á XUNTA DE GOBERNO LOCAL a seguinte PROPOSTA DE ACORDO:

ÚNICO.- Aprobar o Plan de Seguridade e Saúde correspondente ás obras
de  “Remodelación  da  Praza  de  Armas”,  elaborado  pola  empresa  UTE
PROSEMA NOROESTE, SL-CIVIS GLOBAL, SLU, co correspondente Informe do
plan  de  seguridade  e  saúde  emitido  polo  técnico  don  José  Carlos
Iglesias Fernández, SL en calidade de coordinador de seguridade e
saúde da obra.”

Por isto, propónselle á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO
SEGUINTE ACORDO:

ÚNICO.- Aprobar o Plan de Seguridade e Saúde correspondente ás
obras de “Remodelación da Praza de Armas”, elaborado pola empresa UTE
PROSEMA NOROESTE SL-CIVIS GLOBAL SLU, co correspondente Informe do
plan  de  seguridade  e  saúde  emitido  polo  técnico  don  José  Carlos
Iglesias Fernández en calidade de coordinador de seguridade e saúde
da obra”.

A  Xunta  de  Goberno  Local,  en  votación  ordinaria  e  por
unanimidade,  acordou  a  aprobación  da  proposta  anteriormente
transcrita.

E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia levantou a
sesión, sendo  as dez horas  e un  minutos, de todo o que, como
Secretario, DOU FE.

       Visto e prace,             O Secretario Xeral,
   O Alcalde-Presidente

  Jorge Juan Suárez Fernández        Don Leopoldo Moure García


