ILTMO. CONCELLO DE MARÍN

ANUNCIO
Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Marín, na
sesión ordinaria que tivo lugar o día 12 de decembro de 2018.
1.

Apróbase o borrador da acta da sesión ordinaria do 5 de decembro de 2018.

2.

Concédese licenza de obras para instalación dun ascensor no edificio de vivendas da
rúa Ribeira de Abaixo, nº 9, Marín.

3.

Concédese licenza de obras para a rehabilitación de porche, demolición de galpóns
existentes e da escaleira de acceso ao porche e dun muro de bloques, construción de
rampla de acceso en substitución das escaleiras, pavimentación de terraza e
desprazamento de hórreo existente, na parcela sita en Fixón, nº 8, Marín.

4.

Apróbase o proxecto de “Mellora e renovación do alumeado público exterior da rúa
Lameira”, cun orzamento de 48.308,41 €, cofinanciada nun 35% polo Ministerio de
Fomento, segundo Acordo da Comisión Bilateral celebrada o 26/10/2017 entre o
Ministerio de Fomento, o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Marín,
relativo á área de rexeneración e renovación urbana casco vello e barrio da “Banda do
río Lameira”, e solicítase subvención para o financiamento das mesmas ao abeiro do
Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019, da Deputación de
Pontevedra, por importe de 34.334,91 €.

5.

Dáse conta da aprobación da prórroga do prazo de solicitude e xustificación dos
investimentos financiados ao abeiro do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan
Concellos) 2017.

6.

Dáse conta da Orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva,
para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía
abandonados en Galicia e a súa convocatoria para o ano 2019.

7.

Rogos e preguntas. Non se formulan.

A ALCALDESA-PRESIDENTA,

María Ramallo Vázquez.
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