
ILTMO. CONCELLO DE MARÍN

ANUNCIO

EXTRACTO ACORDOS XUNTA DE GOBERNO DE 13.07.2016

Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Marín, na
sesión ordinaria que tivo lugar o día 13 de xullo de 2016.

1. Aprobación do borrador da acta  da sesión ordinaria do 6 de xullo de 2016.

2. Aprobación de licenza de legalización  de planta baixa  para ampliación  do uso de
vivenda unifamiliar existente, en  Pastoriza, nº 10 – Ardán, Marín.

3. Clasificación de ofertas e requirimento de documentación á licitadora proposta como
adxudicataria  do  contrato  de  servizo  de  “información e  asesoramento  xurídico  ás
persoas usuarias do centro de información á muller (CIM) do concello de Marín”

4. Aprobación  do  expediente  de  contratación  da  obra  “HUMANIZACIÓN  DA  RÚA
CONCEPCIÓN ARENAL, ENTRE A RÚA JAIME JANER E A RÚA DO SOL”.

5. Solicitude  de  autorización  para  a  aplicación  da  baixa  xerada  no  investimento
“RESTAURACIÓN DA PONTE DE O CAMPO” nun novo investimento denominado
“ADQUISICIÓN DE XOGO DE CANASTRAS DE BALONCESTO PARA O PAVILLÓN
DE A RAÑA”, ao abeiro do PPOS/15.

6. Dáse  de  conta  de  concesión  de  subvención  para  a  “PROMOCIÓN  E
DESENVOLVEMENTO  DE  PROGRAMAS  DE  DINAMIZACIÓN  DA  LINGUA
GALEGA”.

7. Dáse conta da resolución de 1.07.2016, pola que se publican as axudas concedidas
para a dotación de novidades editoriais en galego, en formato físico, con destino ás
bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, inegradas na
rede de bibliotecas de Galicia.

8. Dáse conta da Orde do 28 de xuño de 2016 pola que se publica a ampliación dos
importes para a concesión de subvencións para a contratación temporal de persoas
en situación de RISGA e se aproba a convocatoria para 2016.

9. Rogos e preguntas.  Non se formulan
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