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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 21 de novembro de 2018.

1. Apróbase o borrador da acta da sesión ordinaria do 14 de novembro de 2018.   
2. Concédese licenza de obras para rehabilitación dunha vivenda existente sita en 

Pardavila, nº 24, Marín.

3. Concédese licenza de obras de ampliación de vivenda da 2ª planta coa adición da planta 
baixo cuberta, creando unha vivenda duplex, en rúa Ángel Araujo Escribano, nº 69, 
Marín.

4. Apróbase o expediente de contratación das obras de “Instalacións de recreo infantís en 
Parque Eguren”, incluídas no Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan concellos) 2018-
2019, da Deputación de Pontevedra.

5. Dáse conta da adxudicación ao Concello de Marín dun remolque de emerxencias con 
destino á agrupación de voluntarios de Protección Civil, ao abeiro da Resolución do 13 
de novembro de 2018, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza, pola que se resolve a adxudicación, en réxime de concorrencia 
competitiva, de equipamentos de emerxencia a concellos de menos de 50.000 
habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos, cofinanciados polo 
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020.

6. Rogos e preguntas. Non se formulan.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, decidiu tratar pola vía de 
urxencia o seguinte asunto:

1. Acórdase o inicio do expediente de contratación das obras de “Reposición de 
pavimentos no rural de Marín 2018”, incluídas no Plan Provincial de Obras e Servizos 
(Plan Concellos) 2018-2019, da Deputación de Pontevedra.

A ALCALDESA-PRESIDENTA,

María Ramallo Vázquez.
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