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 ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colexiado:  

JGL/2021/21 A Xunta de Goberno Local  

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Extraordinaria-Urxente 

Data  29 de xuño de 2021  

Duración  Dende as 12:15 ata as 12:25 horas  

Lugar  Sala de Reunións  

Presidida por  Manuel Cuíña Fernández 

Secretario  David García Lareo (Secretario acctal Decreto 22.06.2021)  

 

ASISTENCIA A SESIÓN  

DNI Nome e Apelidos Asiste 

76801683Z Antonio Ferro Losada SÍ 

35251841V Jesús Taboada Lázara SÍ 

76816828W Mónica González Conde SÍ 

Excusa de asistencia presentada: 

77404245E Angela Troitiño Gil NON 

 
Unha vez verificada pola Secretaria a válida constitución do órgano, o Presidente abre sesión, 
procedendo a deliberación sobre os asuntos incluidos na Orden do Día 

 

A) PARTE RESOLUTIVA  

 

Ratificación da urxencia da convocatoria 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, aproba o carácter urxente da convocatoria da 
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sesión, segundo o artigo 79 do RD 2568/1986 28 de novembro, polo que se aproba o 
regulamento de organización, funcionamento e réximen xurídico das entidades locais. 

 

Expediente 1893/2020. Contratacións - Plan de seguridade e saúde da obra “MELLORA 
DA MOBILIDADE PEONIL NA RÚA PROGRESO” 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Vista a resolución de concesión de subvención concedida polo Instituto para a Diversificación e 
aforro da enerxía (IDAE) por importe de 681.593,52 euros, ao abeiro e de conformidade co 
establecido no RD 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de 
subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha 
economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 
2014/2020, modificado polo RD 1516/2018, de 28 de decembro e o RD 316/2019, de 26 de 
abril. 
 
Visto que por acordo do Pleno, adoptado en sesión celebrada en data 27/05/2021 adxudicouse 
o contrato de obras denominado “MELLORA DA MOBILIDADE PEONIL NA RÚA PROGRESO” 
á empresa Narom SL ao sela empresa que presentou a oferta economicamente mais 
vantaxosa. 
 
Visto que por Resolución de Alcaldía número 31, de data 14/01/2021, adxudicouse a dirección 
facultativa e coordinación en materia de seguridade e saúde da presente obra a CARLOS D. 
BESADA FERREIRO. 
 
Visto o plan de seguridade e saúde, e xestión de residuos e presentados no Rexistro do 
concello e informado favorablemente polo director de obra e coordinador de seguridade e 
saúde en data 24 de xuño de 2021. 
 
Visto o ditame da Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía, Facenda, Réxime 
Interior, Seguridade e Tráfico, e Grandes Proxectos, de data 29 de xuño de 2021, a Xunta de 
Goberno Local aoroda: 
 
Primeiro. Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra “MELLORA DA MOBILIDADE PEONIL 
NA RÚA PROGRESO”, co informe favorable do coordinador de seguridade e saúde. 
 
Segundo.-Notificar esta Resolución á empresa adxudicataria, recordándolle a obrigatoriedade 
de poñer na obra o plan a disposición das persoas interesadas mencionadas no artigo 7.4 do 
RD 1627/1997, así como á dirección facultativa e coordinación en materia de seguridade e 
saúde. 

 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE  


