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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 24 de febreiro de 2022.

1. Aprobación da acta da sesión anterior, celebrada o día 16 de febreiro de
2022.

2. Acordo de inicio de expediente de contratación do servizo do delegado de
protección de datos.

3. Solicitude de subvención á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
(AGADER) ao abeiro do Plan de mellora de camiños municipais de acceso
a parcelas agrícolas 2022-2023, para a actuación de “Mantemento e
mellora do camiño dende o Lavadoiro da Moreira ata As Canles”.

4. Solicitude de subvención á Consellería do Mar para o proxecto

denominado
“EQUIPAMENTO
SERVIZO
DE
SALVAMENTO
E
SOCORRISMO” ó abeiro da Orde do 27 de decembro de 2022. (DOG nº 18
do 27 de xaneiro de 2022). A xunta de Goberno Local acordou deixar este
asunto sobre a mesa, optando por outro mecanismo de financiación do
proxecto

5. Solicitude de subvención á Consellería do Mar para o proxecto

denominado “CONXUNTO ARQUEOLÓXICO DOS PETROGLIFOS DE
MOGOR” ó abeiro da Orde do 27 de decembro de 2022 (DOG nº 18 do 27
de xaneiro de 2022).

6. Solicitude de Subvención á Consellería de Emprego e Igualdade ao abeiro

da Orde do 7 de xaneiro de 2022, pola que se establecen as bases que
regulan as subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol
rural), para a contratación de traballadores desempregados (Apoio ao
Servizo de limpeza forestal).

7. Solicitude de subvención á Consellería de Emprego e Igualdade, ao abeiro

da Orde do 7 de xaneiro de 2022, pola que se regulan as subvencións
dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en
situación ou risco de exclusión social perceptoras da RISGA, para apoio ao
servizo de obras públicas.
da Orde de 7 de xaneiro de 2022 (DOG 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.(Salvamento e socorrismo)

9. Dación de conta das bases aprobadas pola Deputación de Pontevedra, de
concesión de subvencións por concorrencia non competitiva para a
creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística
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8. Solicitude de subvención á Consellería de Emprego e Igualdade ao abeiro
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dirixidas aos concellos e a outras entidades locais da provincia de
Pontevedra para o ano 2022.

10. Acordo de inicio do expediente de contratación do Servizo de Limpeza de
Praias do Concello de Marín, 2022-2023.

11. Aprobación do proxecto de obras de Restauración de fonte e lavadoiro de
Mogor e acondicionamento do entorno.

12. - Declarar deserto o expediente de contratación, mediante procedemento
aberto simplificado do contrato de obras de “Execución subsidiaria de
adaptación da edificación construída ás condicións da licenza do inmoble
sito en camiño de Aguete 180”, ao non concorrer ao mesmo licitador
ningún e tratarse dun expediente tramitado por procedemento aberto
simplificado.

13. Solicitude á Deputación de Pontevedra autorización para reinvestir unha
parte xerada no investimento “Humanización e renovación de servizos en
camiño Vello de Seixo” con cargo ó Plan Concellos 2020 para a execución
do investimento denominado “Rehabilitación de escaleira na rúa Ezequiel
Massoni”

14. Solicitude á Deputación de Pontevedra autorización para reinvestir unha
parte xerada no investimento “Humanización e renovación de servizos en
camiño Vello de Seixo” con cargo ó Plan Concellos 2020 para a execución
do investimento denominado “Reposición de casetas de salvamento e
aseos”.

15. Solicitude á Deputación de Pontevedra dunha subvención de 72.096,12
euros, con Cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022 – Liña
2, para a realización das actividades recollidas na memoria “Festa Corsaria
2022” cun orzamento total de 79.700,00 euros.

16. Solicitude de subvención de 284.309,31 euros á Deputación de Pontevedra

con Cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022 para o
financiamento do investimento “Mantemento do firme de camiños rurais
en Marín 2022” así coma nos honorarios da redacción do proxecto e de
dirección e coordinación de seguridade e saúde cun orzamento total de
290.434,65 euros.
con Cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022 para o
financiamento do investimento “Restauración da Fonte e Lavadoiro de
Mogor, e acondicionamento do entorno” así coma nos honorarios da
redacción do proxecto e de dirección e coordinación de seguridade e
saúde cun orzamento total de 128.893,10 euros.

18. Dación de conta da Orde de o 31 de xaneiro de 2022 pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de
prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres
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17. Solicitude de subvención de 119.637,19 euros á Deputación de Pontevedra
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naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor
ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de
desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

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

