
ILTMO. CONCELLO DE MARÍN

ANUNCIO

EXTRACTO ACORDOS XUNTA DE GOBERNO DE 15.06.2016

Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Marín, na
sesión ordinaria que tivo lugar o día 15 de xuño de 2016.

1. Aprobación do borrador da acta  da sesión ordinaria do 8 de xuño de 2016.   

2. Dáse de conta do acordo da xunta de goberno da deputación provincial, de concesión
de subvención ao concello de Marín, con cargo o PLAN DOS CONCELLO 2016, para
o  investimento  denominado  “Reposición  de  pavimentos  en  camiños  do  rural  de
Marín”. (BOPPO número 110, do 9  de xuño).

3. Dáse de conta da resolución da xefatura territorial, mediante a que se lles concede
unha  subvención  ao  concello  de  Marín  para  a  contratación  de  traballadores/as
desempregados/as ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015.

4. Dáse  de  conta  da  Resolución  do  director  xeral  de  Agader,  de  concesión  dunha
subvención ao abeiro do PLAN MARCO: mellora de camiños municipais de acceso a
explotacións agrarias 2016, cofinanciado con Feader ao abeiro de PDR de Galicia
2014-2020.

5. Dáse de conta do acordo da xunta de goberno da deputación provincial, de concesión
de subvención ao concello de Marín, con cargo o programa “DEPO RÚARTE, 2016” ,
para realización da actividade MONOPATÍN.

6. Dáse de conta da Orde do 24 de maio de 2016 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 2016.

7. Aprobación do proxecto de formación de garaxe anexo a vivenda e porche exterior,
sito na Urbanización Virxe do Carmen, núm. 3. Marín.

8. Aprobación do proxecto básico de vivenda unifamiliar, sito na Avda. Aviador Calviño,
4. Marín.

9. Aprobación do proxecto de obras de mellora da eficiencia enerxética de fachadas a
rúa do edifico Sn Mamed sito na rúa Recamán, núm. 1.

10. Solicitar subvención ao abeiro da resolución do 10 de maio de 2016, publicada no
DOG número 93, do 18 de maio, pola que se establecen as bases reguladoras e se
anuncia a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para
a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas, mediante proxecto de
aforro  e  eficiencia  enerxética  na  Administración  local,  cofinanciadas  co  Fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia
2014-2020.

11. Aprobar o establecemento do PREZO PÚBLICO CAMPAMENTOS DE VERÁN EN
RÉXIME  DE  OFERTA  CONCERTADA  XUNTA  DE  GALICIA  2016  NAS
INSTALACIÓNS DA ILLA DE ONS.

12. Aprobación do proxecto “HUMANIZACIÓN DA RÚA CONCEPCIÓN ARENAL, ENTRE
A RÚA JAIME JANER E A RÚA SOL”. 

13. Rogos e preguntas.  Non se formulan
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