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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 27 de marzo de 2019

1. Apróbase o borrador da acta da sesión ordinaria do 20 de marzo de 2019.   
2. Concédese licenza de obras para segregación de vivenda sita en rúa real, nº 35, 1º, 

Marín.

3. Concédese licenza de obras para a construción dunha pérgola de xardín na parte 
posterior da vivenda unifamiliar sita no lugar de A Grela, nº 20, San Xulián-Marín.

4. Dáse conta das instrucións para a tramitación dos anticipos e recordatorio do prazo de 
xustificación das subvencións correspondentes á Liña 3 do Plan Concellos 2019.

5. Dáse conta da aprobación do reparto de material ó abeiro do “Programa de mellora de 
espazos públicos durante o exercicio 2018”, da Deputación de Pontevedra, 
correspondendo ó Concello de Marín unha papeleira grande e unha pequena para a 
barriada “Virgen del Carmen”.

6. Dáse conta das bases reguladoras de subvencións para o impulso dunha rede de 
mercados excelentes de Galicia, da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

7. 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. Apróbase o expediente de contratación da obra “Humanización da rúa Concepción 
Arenal entre Rotonda das Anclas e rúa José Trasande”, mediante procedemento aberto, 
con pluralidade de criterios de adxudicación, tramitación ordinaria e licitación electrónica, 
cun orzamento base de licitación sen IVE de 761.878,76 euros.

A ALCALDESA-PRESIDENTA,

María Ramallo Vázquez.
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