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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 13 de xaneiro de 2021.

1. Apróbase o borrador da acta anterior, celebrada o día 8 de xaneiro de 2021.
2. Apróbase o proxecto e solicítase subvención con cargo ó Plan Concellos 2021 para a 

realización das obras de “Rehabilitación superficial do pavimento de camiños rurais de 
Marín”, por importe de 228.362,48 €.

3. Dáse conta das bases reguladoras de subvencións para o fomento da contratación de 
mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais 
galegas, da Secretaría Xeral de Igualdade.

4. 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. Acórdase a adhesión ó Acordo Marco para a contratación do servizo de impresión e 
dixitalización municipal, da deputación de Pontevedra.
2. Solicítase subvención á Secretaría Xeral de Igualdade para o fomento da contratación 

de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades 
locais galegas para a contratación de 3 conserxes, por importe de 35.271,49 euros, 
comprometéndose unha achega municipal de 886,66 €

3. Solicítase subvención con cargo á Liña 3 do Plan concellos 2021, da Deputación de 
Pontevedra, para a contratación de 10 peóns e 3 conserxes, por importe de 
113.288,50 euros, comprometéndose unha achega municipal de 2.730,00 euros.

4. Solicítase subvención para a realización de accións dirixidas a fomentar o emprego 
con perspectiva de xénero á Federación Española de Municipios e Provincias, por 
importe de 15.000 euros, comprometéndose unha achega de 2.647,06 euros.

A ALCALDESA,
María Ramallo Vázquez.

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E50006C4A900H0S0I7D1D0I0

en https://sede.concellodemarin.es

FIRMANTE - FECHA
MARIA RAMALLO VAZQUEZ-Alcaldesa  -  14/01/2021

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  14/01/2021 16:50:35

DOCUMENTO 20210443561

Fecha: 14/01/2021

Hora: 16:50


