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ANUNCIO
Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de
Marín, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 2 de febreiro de 2022.

1. Apróbase o borrador da acta anterior, celebrada o día 26 de xaneiro de
2022.

2. Dáse conta da ampliación do prazo de presentación de solicitudes

establecido na Orde do 30 de novembro de 2021 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de
Galicia para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de
competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao
Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de
recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión EuropeaNextGenerationEU, e se procede á sua convocatoria en rexime de
concorrencia competitiva por anticipado de gasto para os anos 2022 e
2023.

3. Dáse conta da ampliación do prazo de presentación de solicitudes

establecido na Orde do 1 de decembro de 2021 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de
Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de
competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao
Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de
recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión EuropeaNextGenerationEU e se procede á súa concocatoria en rexime de
concorrencia competitiva por anticipado de gasto para o 2022.

4. Dáse conta da Orde do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as
bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de
subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de
actividades de orientación laboral no exercicio 2022.

5. Dáse conta da Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as

bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro
das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas
aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento
sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e
de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2022,
tramitada como anticipado de gasto.

6. Dase conta da Orde do 7 de xaneiro de 2022, pola que se establecen as
bases que regulan as axudas e as subvencións para o fomento do
emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para
o exercicio do ano 2022.

7. Dase conta da Orde do 7 de xaneiro de 2022 (DOG nº 21 de 1.02.22) pola

que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións
dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en
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situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración
social de Galicia (Risga) e se aproba a súa convocatoria para o ano 2022.

8. Dáse conta da Orde do 7 de xaneiro de 2022 (DOG nº 21 de 1.02.22) pola

que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o
fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de
colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o
exercicio do ano 2022.

9. Rogos e preguntas. Non se formulan
A ALCALDESA,
María Ramallo Vázquez.
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