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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 4 de abril de 2018.

1. Apróbase o borrador da acta da sesión ordinaria do 28 de marzo de 2018.
2. Dáse conta das axudas concedidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria 

para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación 
laboral no exercicio 2017, entre elas o Concello de Marín, por importe de 23.918,75 
euros.

3. Dáse conta das bases de subvencións a festivais e artes escénicas e de música e 
convocatoria para o ano 2018, da Axencia Galega das Industrias Culturais.

4. Dáse conta da convocatoria para o ano 2018 do acceso ao Fondo de cooperación para o 
apoio ao financiamento de actuación de rehabilitación e conservación do patrimonio 
construído en concellos de menos de 50.000 habitantes, do Instituto Galego de Vivenda 
e Solo.

5. Dáse conta das bases reguladoras de subvencións a institucións sen fin de lucro, 
entidades locais e agrupacións de concellos, destinadas ao financiamento de gastos 
correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de 
artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, da Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria, para o ano 2018.

6. Dáse conta das bases reguladoras de subvencións ás agrupacións de persoal voluntario 
de protección civil de concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou 
agrupacións de concellos, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, para o ano 2018.

7. Dáse conta das bases de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción 
do uso da lingua galega, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, para o ano 2018.

8. Rogos e preguntas. Non se formulan.

A ALCALDESA-PRESIDENTA,

María Ramallo Vázquez.
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