ILTMO. CONCELLO DE MARÍN

ANUNCIO
EXTRACTO ACORDOS XUNTA DE GOBERNO DE 10.08.2016

Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Marín, na
sesión ordinaria que tivo lugar o día 10 de agosto de 2016.
1. Aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria do 3 de agosto de 2016.
2. Aprobación do proxecto incluído no PLAN MARCO: Mellora de camiños municipais de
acceso a explotación agrarias-2016, cofinanciado co Feader, no marco do PDR de
Galicia 2014-2020, denominado “PAVIMENTACIÓN E MELLORA DO CAMIÑO
RURAL DE AREALONGA-PITUCO”.
3. Aprobación do expediente de contratación da obra “RECONSTRUCIÓN DE PONTE E
URBANIZACIÓN DA RÚA PONTE ZAPAL”, cofinanciada polo Ministerio de Fomento
ao abeiro do “Programa de rexeneración e renovación urbana do Plan Estatal de
fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e
renovación urbanas 2013-2016” e pola Deputación de Pontevedra con cargo ao “Plan
Provincial de Obras e Servizos (Plan dos Concello) 2016”.
4. Concesión de licenza para proxecto básico de vivenda unifamiliar en planta semisoto
e planta baixa, sita en Moreira, nº 17 B, San Xulián-Marín.
5. Dáse conta da aprobación da xustificación do investimento denominado “PARQUE
INFANTIL NO CEIP DE SEIXO” con cargo o Plan Provincial de Obras e Servizos
2015.
6. Solicitude de subvención ó abeiro da Orde do 15 de xuño de 2016, pola que se
establecen as bases para a concesión de subvencións destinadas á consecución de
mercados de excelencia.”ADQUISICIÓN DE XERADOR DE XEO INDUSTRIAL PARA
A PRAZA DE ABASTOS MUNICIPAL DE MARÍN”.
7. Solicitude de subvención ó abeiro da Orde do 15 de xuño de 2016, pola que se
establecen as bases para a concesión de subvencións destinadas á consecución de
mercados de excelencia.”INSTALACIÓN DE BAÑOS NO PATIO NORTE DA PRAZA
DE ABASTOS MUNICIPAL DE MARÍN”.
8. Dáse conta da Orde do 21 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de subvención destinadas á mellora da accesibilidade
nos edificios e espazos de uso público.
9. Aprobación da memoria valorada da actuación “ADQUISICIÓN DE XOGO DE
CANASTRAS DE BALONCESTO PARA O PAVILLÓN DA RAÑA”, para a aplicación da
baixa xerada na obra do PPOS/15 “Reposición da ponte do Campo”
10. Solicitude de subvención para a realización da actuación Sendeiro Azul “Ruta das
Praias” (Concello de Marín).
11. Rogos e preguntas. Non se formulan
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