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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 24 de xaneiro de 2018.
1. Apróbase o borrador da acta da sesión ordinaria do 17 de xaneiro de 2018.
2. Concédese licenza de reconstrución de muro de contención de terras en Lugar Casás-

Ardán, Marín.
3. Dáse conta da publicación da Consellería de Economía, Emprego e Industria, de axudas 

concedidas no ano 2016 para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no 
ámbito de colaboración coas entidades locais, entre elas o Concello de Marín, por 
importe de 44.422,90 euros.

4. Dáse conta da publicación da Consellería de Economía, Emprego e Industria, de axudas 
concedidas no ano 2016 para a contratación temporal de persoas en situación ou risco 
de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia, entre elas o 
Concello de Marín, por importe de 95.016,88 euros.

5. Dáse conta da publicación da Consellería de Economía, Emprego e Industria, de axudas 
concedidas no ano 2016 para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento 
local, entre elas o Concello de Marín, por importe de 10.000,80 euros.

6. Dáse conta dos acordos de ratificación das resolucións da Deputación Provincial de 
Pontevedra relativas á finalización de catro bolsas de práctica laboral en concellos da 
provincia de Pontevedra.

7. Dáse conta da corrección de erros nas anualidades que figuran na Resolución da 
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para a concesión das axudas 
correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2018-2019.

8. Dáse conta das bases reguladoras para a concesión de subvencións para o 
equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de 
actividades culturais, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

9. Dáse conta das bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no 
financiamento de actuacións en materia de arquivos e convocatoria para o ano 2018, da 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

10. Dáse conta das bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades locais 
para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas e convocatoria para o ano 2018, 
da Axencia Turismo de Galicia.

11. Dáse conta das bases reguladoras das subvencións a entidades locais para a promoción 
da igualdade, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza.

12. 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. Dáse conta das bases reguladoras para a concesión de axudas do Fondo Social 
Europeo previstas no Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación, 
destinadas a entidades locais para a inserción das persoas máis vulnerables, do 
Ministerio da Presidencia e para as Administracións Territoriais.

2. Concédese licenza para proxecto de parcelación en Lugar de Outeiro, Mogor, Marín.
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3. Solicítase subvención, por importe de 299.695,67 euros con cargo ao Plan Provincial 
de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019, da Deputación de Pontevedra, e 
apróbase o proxecto de “Humanización da rúa Inferniño, entre camiño Cemiterio Vello 
e rúa Concepción Arenal”.

A ALCALDESA-PRESIDENTA,

María Ramallo Vázquez.
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