
ILTMO. CONCELLO DE MARÍN

ANUNCIO

EXTRACTO ACORDOS XUNTA DE GOBERNO DE 16.03.2016

Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Marín, na
sesión ordinaria que tivo lugar o día 16 de marzo de 2016.

1.- Aprobación do borrador da acta  da sesión ordinaria do 9 de marzo de 2016.   

2.- Denegación de licenza  de demolición de vivenda unifamiliar  e edificación auxiliar,  sita en
lugar A Roza, nº 72, San Xulián. Marín.

3.- Concesión de licenza legalización para vivendas D-F situadas na planta B/C en edificio
composto de S+B+5P, sitas na rúa Alcalde Ezequiel Massoni, nº 65 B. Marín 

4.- Concesión de licenza de legalización de vivenda “E”  situada na planta B/C en edificio
composto de S+B+5P, sito na rúa Alcalde Ezequiel Massoni, nº 65 B. Marín.

5.-  Concesión  de  licenza  de  reforma  de  vivenda  unifamiliar,  sita  na Avda.  Ezequiel
Massoni, nº 40. Marín.

6.-Toma  de  coñecemento concesión  de  subvención  ó  abeiro  do  Plan  Concello  2016,
correspondente á liña 3 (Actividades culturais, deportivas, sociais, turísticas e medioambientais), para
a  realización  da  actuación  denominada  “V  CARREIRA  POPULAR  +10  MARIN  –  MANUEL
ROSALES”.

7.-Toma de coñecemento da  concesión  dunha  subvención  ó  abeiro  do  Plan  Concello  2016,
correspondente á liña 3 (Actividades culturais, deportivas, sociais, turísticas e medioambientais), para
a realización da actuación denominada “XIX MILLA URBANA SAN MIGUEL DE MARIN” .

8.-Toma  de  coñecemento da  concesión  de  subvención  ó  abeiro  do  Plan  Concello  2016,
correspondente á liña 3 (Actividades culturais, deportivas, sociais, turísticas e medioambientais), para
a realización da actuación denominada “V FESTA CORSARIA DE MARIN”.

9.-Toma  de  coñecemento da  concesión  de  subvención  ó  abeiro  do  Plan  Concello  2016,
correspondente á liña 3 (Actividades culturais, deportivas, sociais, turísticas e medioambientais), para
a realización da actuación denominada “COPA GALICIA INTERNACIONAL XIMNASIA ACROBATICA
2016 – COPA DE ESPAÑA”.

10.-Toma  de  coñecemento da  concesión  de  subvención  ó  abeiro  do  Plan  Concello  2016,
correspondente á liña 3 (Actividades culturais, deportivas, sociais, turísticas e medioambientais), para
a  realización  da  actuación  denominada  “II  MARIN  ATLANTIC  OPEN-WORLD  CUP
STANDARD+OPEN LATINO DE BAILES DE SALON”.

11.-Toma  de  coñecemento da  concesión  de  subvención  ó  abeiro  do  Plan  Concello  2016,
correspondente á liña 3 (Actividades culturais, deportivas, sociais, turísticas e medioambientais), para
a  realización  da  actuación  denominada  “TORNEO  DE  SELECCIÓNS  AUTONÓMICAS  DE
MINIBASKET 2016”.

12.- Rogos e preguntas . Non se formulan.
Marín, 29 de marzo de 2016.

A ALCALDESA-PRESIDENTA,
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