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 21 de novembro de 2018.
1.

Apróbase o borrador da acta da sesión ordinaria do 14 de novembro de 2018.

2.

Concédese licenza de obras para rehabilitación dunha vivenda existente sita en
Pardavila, nº 24, Marín.

3.

Concédese licenza de obras de ampliación de vivenda da 2ª planta coa adición da planta
baixo cuberta, creando unha vivenda duplex, en rúa Ángel Araujo Escribano, nº 69,
Marín.

4.

Apróbase o expediente de contratación das obras de “Instalacións de recreo infantís en
Parque Eguren”, incluídas no Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan concellos) 20182019, da Deputación de Pontevedra.

5.

Dáse conta da adxudicación ao Concello de Marín dun remolque de emerxencias con
destino á agrupación de voluntarios de Protección Civil, ao abeiro da Resolución do 13
de novembro de 2018, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, pola que se resolve a adxudicación, en réxime de concorrencia
competitiva, de equipamentos de emerxencia a concellos de menos de 50.000
habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos, cofinanciados polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder
Galicia 2014-2020.

6.

Rogos e preguntas. Non se formulan.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, decidiu tratar pola vía de
urxencia o seguinte asunto:
1.

Acórdase o inicio do expediente de contratación das obras de “Reposición de
pavimentos no rural de Marín 2018”, incluídas no Plan Provincial de Obras e Servizos
(Plan Concellos) 2018-2019, da Deputación de Pontevedra.

A ALCALDESA-PRESIDENTA,

María Ramallo Vázquez.

Avda. de Ourense s/n, 36900 Marín (Pontevedra) - Teléfono 986 880 300 - Fax 986 882 013 - www.marin.es

La autenticidad de este documento

FIRMANTE - FECHA

se puede comprobar con el código

MARIA PILAR RAMALLO VAZQUEZ-Alcaldesa - 19/12/2018
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/12/2018 10:36:12

07E200023BE200O9K7R5A8G5G1
en https://sede.concellodemarin.es

DOCUMENTO 20180146402

Fecha: 19/12/2018
Hora: 10:36

