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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 14 de abril de 2021.

1. Apróbase o borrador da acta anterior, celebrada o día 7 de abril de 2021.

2. Dáse conta das bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia 
para a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa convocatoria para o ano 
2021, da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

3. Dáse conta da concesión de subvención para actuacións en inclusión dixital que leven a 
cabo as entidades locais integradas na Rede CeMIT que teñen a consideración de 
“aulas de referencia”, por importe de 15.000 euros, da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia.

4. Concédese licencia para instalación de ascensor en edificio sito na rúa Ezequiel 
Massoni, 25, Marín.

5. Rogos e preguntas. Non se formulan

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

 Apróbase a memoria técnica denominada “Mellora da eficiencia enerxética das 
instalacións de alumeado público exterior da finca de Briz”, cun orzamento base de 
licitación, sen IVE, de 14.992,67 euros.

 Corríxense erros no acordo da Xunta de Goberno Local de data 10.02.2021, de 
concesión de licenza de parcelación.

A ALCALDESA,
María Ramallo Vázquez.
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La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código
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en https://sede.concellodemarin.es
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