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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 3 de abril de 2019

1. Apróbase o borrador da acta da sesión ordinaria do 27 de marzo de 2019.   
2. Iníciase o expediente de contratación do servizo de “Dixitalización de fontes documentais 

e bibliográficas do Concello de Marín”, ao abeiro da subvención concedida para a 
dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa finalidade de prevención e difusión a 
través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia, cofinanciada polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.

3. Dáse conta da concesión de subvención con destino ao financiamento do investimento 
“Mellora e renovación do alumeado público exterior da rúa Lameira”, por importe de 
34.334,90 euros, con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos) 
2018-2019, da Deputación de Pontevedra.

4. Dáse conta das bases reguladoras das subvencións ás entidades locais de Galicia para 
a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas, da Consellería 
de Cultura e Turismo, e convocatoria para o ano 2019.

5. Dáse conta das bases reguladoras das subvencións ás entidades locais de Galicia para 
a promoción do uso da lingua galega, da Consellería de Cultura e Turismo, e 
convocatoria para o ano 2019.

6. Rogos e preguntas. Non se formulan.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, decidiu tratar pola vía de 
urxencia os seguintes asuntos:

1. 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 agrupación de concellos, da Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e convocatoria para o ano 2019.

A ALCALDESA-PRESIDENTA,

María Ramallo Vázquez.
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