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 2 de marzo de 2016.
1.- Aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria do 27 de febreiro de 2016.
2.- Toma de coñecemento do acordo polo que se aproba a participación do Concello de
Marín no PLAN MARCO: mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias
2016, para a realización con cargo ó mesmo da obra de “PAVIMENTACIÓN E MELLORA DE
CAMIÑO RURAL “AREALONGA-PITUCO”.
3.-Toma de coñecemento das bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia non competitiva, de subvencións a concellos para o apoio, promoción e difusión
ás festas declaradas de interese turístico de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o
ano 2016.
4.-Toma de coñecemento das bases reguladoras das bases reguladoras para a concesión,
en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a concellos para o apoio, aos
investimentes para uso público en infraestructuras recreativas, información turística e
infraestrutura turística a pequena escala, mediante o fomento da accesibilidade e sinalización
dos recursos turístico no medio rural, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de
Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2016.
5.- Toma en coñecemento da resolución do 15 de febreiro de 2016, da Directora xeral de
Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se dá publicidade ás subvencións
concedidas, entre outras entidades locais, ao Concello de Marín.
Solicitante

Provincia

Puntos

Concedido

Marín

Pontevedra

60,0

2.667,23 €

6.- Toma de coñecemento da comunicación procedente da Deputación de Pontevedra,
relativa á posibilidade de solicitar anticipos da subvención concedida ao abeiro do PLAN
CONCELLO 2016 (Liña 4): Plan de Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos
Municipais.
7.-Toma en coñecemento da resolución Presidencial pola que se fai entrega ó Concello de
Marín do investimento denominado “Aseos e vestiarios na Sacoa”, subvencionado ao abeiro
do PID/09-11.
8.- Acorda a resolución do contrato administrativo de servizos denominado
“INFORMACIÓN E ASISTENCIA XURÍDICA ÁS PERSOAS USUARIAS DO CIM DO
CONCELLO DE MARÍN”, por incumprimento imputable á contratista.
9.- Rogos e preguntas. Non se formulan.
Marín, 2 de marzo de 2016.
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