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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 16 de febreiro de 2022.

1. Aprobación do borrador da acta anterior, celebrada o día 9 de febreiro de
2022.

2. Concesión de Licenza para Proxecto Básico e de Execución de
rehabilitación e ampliación de vivenda unifamiliar illada en Bagüín –
Mogor (Pol. 30, Parcela 194).

3. Concesión de Licenza de obras para acondicionamento interior da planta
baixa, na vivenda unifamiliar sita no lugar de A Grela, 17- San Xulián.

4. Corrección de erro no acordo de Xunta de Goberno Local de 26.01.2022, de

solicitude á Deputación de Pontevedra, de reinversión dunha parte
restante da Baixa xerada no investimento “Humanización e renovación de
servizos en camiño Vello de Seixo”.

5. Dación de conta da concesión de subvención ó abeiro do Plan de Obras e

Servizos (Plan Concellos) 2022-2023 - LIÑA 3, para contratación de 10 peóns
e 3 conserxes.

6. Dación de conta das bases reguladoras e da convocatoria para a

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a
entidades locais de Galicia, para o equipamento e mellora das instalacións
e locais utilizados para a realización de actividades culturais.

7. Solicitude á Deputación de Pontevedra de modificación do Convenio de

colaboración entre a Deputación e o Concello de Marín para levar a cabo
dentro do seu termino municipal as actuacións recollidas no proxecto
IDAE NÚM. FEDER-EELL-2020-004631 “Sistemas Sostibles de Xestión de
Augas I".

8. Aceptación da proposta de adxudicación formulada pola mesa de

contratación dentro do contrato de "Servizos de voz (fixa e móvil), enlace
de datos corporativos e outros servizos de comunicacións co Concello de
Marín”.

A ALCALDESA,
María Ramallo Vázquez.
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