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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 20 de novembro de 2019
1. Apróbase a acta da sesión ordinaria anterior, de data 13/11/2019, con correccións.
2. Concédese licenza para o acondicionamento de entreplanta en edificio sito na rúa Méndez Núñez, 

n.º 76.

3. 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. Apróbase do expediente de contratación das obras de “Renovación da rodadura da vía de 
praias (Aguete), incluídas no Plan Concellos 2018-2019, da Deputación de Pontevedra, cun 
orzamento total de 136.523,91 euros.

2. Acórdase a adhesión ao proxecto relativo a "Medida 4: Mellora da eficiencia enerxética en 
instalacións eléctricas de edificios e dependencias existentes." dentro dos proxectos singulares 
de entidades locais que favorezan o paso a una economía Baixa en carbono a presentar pola 
Deputación de Pontevedra para obter financiamento do FEDER a través do Instituto para a 
Diversificación da Enerxía (IDAE) ao abeiro das subvencións reguladas polo Real Decreto 
616/2017 (Modificado polo Real Decreto 316/2019).

3. Acórdase a adhesión ao proxecto relativo a "Medida 6: Renovación das instalacións de 
alumeado, iluminación e sinalización exterior." dentro dos proxectos singulares de entidades 
locais que favorezan o paso a una economía Baixa en carbono a presentar pola Deputación de 
Pontevedra para obter financiamento do FEDER a través do Instituto para a Diversificación da 
Enerxía (IDAE) ao abeiro das subvencións reguladas polo Real Decreto 616/2017 (Modificado 
polo Real Decreto 316/2019).

4. Dáse conta das bases reguladoras de axudas a Corporacións Locais no ano 2019 para a 
execución de infraestruturas deportivas e dotación de equipamentos deportivos para campos 
de fútbol.

A ALCALDESA,
María Ramallo Vázquez.
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