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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 19 de agosto de 2020

1. Apróbase o borrador da acta anterior, celebrada o día 12 de agosto de 2020.
2. Adxudícase o contrato mixto de “Desenvolvemento dunha plataforma de administración 

dixital para o Concello de Marín, adquisición de equipamento para a súa correcta 
implantación e implantación dunha solución hiperconverxente”, cofinanciado pola Unión 
Europea a través do FEDER, cunha taxa de cofinanciamento do 80% no marco do POPE 
2014-2020 e, máis concretamente, da EDUSI do Concello de Marín, correspondendo o 
Lote 1 á empresa GT3 Soluciones, S,L., polo prezo de 171.358,19 €, e os Lotes 2 e 3 á 
empresa Internacional Periféricos y Memorias de España S.L.U. polo prezo de 77.430,63 
€ e 37.043,63 €, respectivamente.

3. Dáse conta das bases de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 
2020-2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco 
do Programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, da Axencia Instituto Enerxético de 
Galicia.

4. Dáse conta da concesión de subvención á AVPC do Concello de Marín, por importe de 
1.846,00 €, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza.

5. Concédese licenza de obras para a construción de vivenda unifamiliar en Gago de 
Mendoza, nº 23, Aguete-Seixo, Marín.

6. Concédese licenza para demolición parcial de edificacións auxiliares e obras de 
acondicionamento de vivenda unifamiliar existente sita en Ameal, nº 4, O Campo, Marín.

7. Concédese licenza de legalización de piscina en Ameal, nº 3D, Marín.
8. 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.- Desístese da subvención concedida pola Axencia Turismo de Galicia mediante convenio 
de colaboración para a contratación de persoal nas oficinas de turismo entre o 15 de xuño e o 
15 de setembro de 2020.
2.- Desístese da subvención solicitada á Deputación Provincial o 10 de marzo de 2020 para o 
financiamento dos custos de dotación de persoal para a realización de tarefas de información 
en oficinas de turismo adheridas á Rede de oficinas de turismo Info Rías Baixas durante o 
ano 2020.

A ALCALDESA,
María Ramallo Vázquez.
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