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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 9 de marzo de 2022. 

1. Aprobación da acta da sesión anterior, celebrada o día 2 de marzo de 2022. 
2. Concesión de licenza de primeira ocupación de vivenda unifamiliar sita en 

Resille 12-B. 
3. Dación de conta da autorización remitida pola Consellería de Emprego e 

Igualdade para a Contratación Anticipada de 24 persoas desempregadas 
destinadas á realización da obra ou servizo denominado “Salvamento e 
socorrismo" (Exp.: 2022/SU170-017). 

4. Dación de conta da Orde da Consellería de Emprego e Igualdade do 21 de 
febreiro de 2022 (DOG de 8/03/22), pola que se establecen as bases 
reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de 
emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2022 (R353A). 

5. Aprobación do expediente de contratación do Servizo de Limpeza de praias 
do Concello de Marín, durante os anos 2022- 2023. 

6. Adxudicación do contrato de Servicios de Voz (Fixa e Móbil), enlace de datos 
corporativos e o utros servizos de comunicacións do Concello de Marín. 

7. Inicio do expediente de contratación do servizo de "Balizamento das praias 
do termo municipal de Marín"  aprobación do inicio do expediente de 
contratación das obras do “Proxecto de restauración de fonte e lavadoiro de 
Mogor e acondicionamento do entorno”. 

8. Dación de conta da Orde da Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade do 25 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases 
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de 
subvencións a institucións sen fin de lucro e entidades locais galegas, 
destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización 
de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais 
de carácter afeccionado, e se convocan para o ano 2022 

9. Rogos e preguntas.- Non se formulan 
 

A ALCALDESA, 

María Ramallo Vázquez. 


