
ILTMO. CONCELLO DE MARÍN

ANUNCIO

EXTRACTO ACORDOS XUNTA DE GOBERNO DE 23.03.2016

Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Marín, na
sesión ordinaria que tivo lugar o día 23 de marzo de 2016.

1.- Aprobación do borrador da acta  da sesión ordinaria do 16 de marzo de 2016.   

2.- Concesión de licenza  de  rehabilitación de vivenda.  Sita en  Ameal , n.º 32, Santa
María do Campo. Marín

3.- Concesión de licenza de legalización e proxecto básico e de execución de acabado
interior de vivenda unifamiliar illada de soto PB e Planta B/C. Sita en Bravos, San Xulian,
Marín.

4.-  Concesión  de  licenza  de  proxecto  de  muro  de  contención,  muro  de  peche  e
movemento de terras. Sito no polígono 28, Parcela 427, San Xulián. Marí n.

5.- Concesión de licenza de proxecto de legalización de obras de ampliación de vivenda
unifamiliar. Sita no camiño das Pedreiras de Arriba, n.º 30. Mar ín

6.-Toma de coñecemento do acordo da Xunta de Goberno Local da Deputación, adoptado
na súa sesión ordinaria do 19 de febreiro do 2016, no que se aproban as  bases para abases para a
concesión de préstamos sen intereses a municipios da provincia de Pontevedra durante oconcesión de préstamos sen intereses a municipios da provincia de Pontevedra durante o
ano 2016.ano 2016.

7.-Toma de coñecemento do acordo da Xunta de Goberno Local da Deputación, adoptado
na  súa  sesión  ordinaria  do  4  de  marzo  do  2016,  no  que  se  ratifica  a  resolución
presidencial dunha bolsa de práctica laboral en Con cellos e Servizos da Deputación
2014/2015, por renuncia dunha bolseira no Concello de Marín.

8.-Toma  de  coñecemento da  o  acordo  da  Xunta  de  Goberno  Local  da  Deputación,
adoptado na súa sesión ordinaria do 4 de marzo do 2016, no que se acorda a rectificación do
texto do convenio de colaboración e do acordo de concesión de subvención ó Concello de
Marín para levar a cabo o investimento “Reforma da rúa Alcalde José del Río” .

9.- Rogos e preguntas . Non se formulan

Asuntos urxentes.- Previa declaración de urxencia en forme regulamentaria, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acordou incluír na orde do día os seguintes asuntos para o
seu coñecemento, debate e votación.

10.-Solicitar  subvención con cargo ás bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, de subvencións a concellos para o apoio, aos investimentos para
uso público  en infraestruturas recreativas,  información turística  e infraestrutura turística  a
pequena escala, mediante o fomento da accesibilidade e sinalización dos recursos turístico
no  medio  rural,  cofinanciadas  co  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desenvolvemento  Rural
(Feader) no  marco do Programa de desenvolvemento rural de Galic ia 2014-2020, e se
anuncia a convocatoria para o ano 2016.
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