ILTMO. CONCELLO DE MARÍN

ANUNCIO
Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Marín, na
sesión oridinaria que tivo lugar o día 17 de febreiro de 2016.
1.- Aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria do 10 de febreiro de 2016.
2.- Concesión de licenza para a legalización de vivenda situada en planta baixo cuberta,
en edificio composto de 25+PB+4P, na rúa da Ponte, 29B.
3.- Concesión de licenza de legalización das obra para acondicionamento interior de ático
B con cambio de uso de trasteiro a vivenda, no Calella Torres, portal nº 4.
4.- Toma de coñecemento da concesión de subvención ó abeiro do Plan Concello 2016,
correspondente á liña 4: emprego para conservación de bens e servizos municipais.
Concello

Núm.
Obxecto da subvención
Traballadores (número de contratos, tipo de xornada e duración)

Marín

24

21 peóns de obra pública e 3 conserxes en xeral
en xornada de 35 h/semanais durante 6 meses.

Importe
concedido
141.146,00 €

5.- Solicitar subvención para a posta en práctica dun programa integrado de emprego
denominado “EMPREGAMARÍN III”
GASTO

IMPORTE

a) Gasto de persoal

40.836,98 €

b) Gasto de desprazamento

2.430,00 €

c) Contratación medios externos

40.617,50 €

d) Gastos xerais

30.960,00 €
TOTAL ORZAMENTOS

114.844,48 €

6.- Clasificación das ofertas e requirimento de documentacion ao licitador que presentou a
oferta económica máis ventaxosa en relación co procedemento de licitación da obraincluida
no “Mellora do Comportamento Hidráulico do río Lameira. Fase I”, incluída no PPOS/15, e
requirimento de documentación á máis vantaxosa.
7.- Rogos e preguntas. Non se formulan.
Asuntos urxente: A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, decidiu
tratar pola vía de urxencia os seguintes asuntos:
a) Concesión de licenza de parcelación do inmoble sito en rúa A Costa, camiño Agrovello
Marin
b) Concesión de licenza de obra maior para demolicion dunha edificación de PB na rúa
Concepción Arenal, nº 102 Marín.
Marín, 17 de febreiro de 2016.
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