ILTMO. CONCELLO DE MARÍN

ANUNCIO
EXTRACTO ACORDOS XUNTA DE GOBERNO DE 27.07.2016

Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Marín, na sesión
ordinaria que tivo lugar o día 27 de xullo de 2016.

1. Aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria do 20 de xullo de 2016.
2. Denegación de licenza para proxecto básico de acceso a vivenda e recolocación de tella en
cuberta, sito en lugar A Grela, nº 20, San Xulián-Marín.

3. Adxudicación do contrato do servizo de “Información e asesoramento xurídico ás persoas
usuarias do Centro de Información á Muller (CIM) do Concello de Marín

4. Dáse conta da Resolución do Servizo de Traballo e Economía Social (Xefatura Territorial de
Vigo), pola que se concede o concello de Marín a subvención para a realización da obra ou
servizos denominado “APOIO AOS SERVIZOS DE OBRAS PÚBLICAS E CONSERXERÍA” e
contratación de 10 persoas en situación de risco de exclusión social perceptoras da RISGA.

5. Dáse conta da comunicación relativa á posibilidade de solicitar prorroga para xustificar os
investimentos do Plan Marco.

6. Dáse conta da Resolución do 13 de xullo de 2016, da Secretaria Xeral de Política Lingüística,
pola que se conceden subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da
lingua galega, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 31 de marzo de 2016.

7. Dáse conta da comunicación relativa as instrucións para a execución, seguimento, certificación
e recepción das obras e subministracións do Plan de Concellos 2016.

8. Solicitude de subvención para a actuación “SINALIZACIÓN DO MENHIR DE CURRÁS,
MARÍN” ao abeiro das bases reguladoras da convocatoria de subvencións a concellos da
provincia de Pontevedra para a sinalización do patrimonio histórico e cultural e a memoria
histórica para o ano 2016.

9. Dáse conta da Resolución da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de
data 15 de xullo de 2016, mediante a cal se lle concede o Concello de Marín unha subvención
ao abeiro da Orde do 11 de marzo de 2016, para o proxecto denominado “Equipamento do
museo Municipal Manuel Torres”.

10. Rogos e preguntas. Non se formulan
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