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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 7 de xaneiro de 2022.

1. Apróbase o borrador da acta anterior, celebrada o día 29 de decembro de 
2021.

2. Apróbase o proxecto de obras de “Rehabilitación de escaleira na rúa 
Ezequiel Massoni”.

3. Dáse conta da publicación de aceptación da axuda concedida polo 
Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) ó proxecto IDAE 
núm. FEDER-EELL-2020-004631 “Sistemas sostibles de xestión de augas 
nos concellos de Barro, A Cañiza, O Grove, Marín, Meis, Nigrán, Ponteareas 
e Pontecesures e concesión de axuda comprometida pola Deputación ao 
seu abeiro aos concellos beneficiarios”.

4. Dáse conta da aprobación pola Deputación de Pontevedra do convenio de 
colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de 
Marín para a execución do proxecto “Senda peonil no acceso á praia de 
Aguete. Mellora da mobilidade peonil na EP 1205 acceso á praia de 
Aguete”

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:

1. Dáse conta da concesión de subvención para a contratación dun axente de 
emprego e desenvolvemento local ao abeiro das subvencións para o fomento do 
emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas 
entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento 
local para o ano 2021, da consellería de Emprego e Igualdade.

2. Dáse conta da comunicación da Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia da renovación automática da condición de aula de referencia da Rede 
CeMIT para o ano 2022.

A ALCALDESA,

María Ramallo Vázquez.
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