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CONCELLO DE OUTEIRO DE REI

Anuncio.

De conformidade co disposto no artigo 92 da
Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urba-
nística e protección do medio rural de Galicia, arti-
go 70.2º da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do
réxime local, e disposicións concordantes, faise
público que o Pleno deste concello, en sesión do 16
de xullo de 2010, aprobou definitivamente o Plan de
sectorización do parque empresarial de Outeiro de
Rei 8ª fase promovido polos propietarios de máis
do 50% do terreo afectado polo plan.

Faise constar que con esta data, en cumprimento
do disposto no repetido artigo 92 da Lei 9/2002,
do 30 de decembro, de ordenación urbanística e pro-
tección do medio rural de Galicia, se remite a docu-
mentación do proxecto do Plan de sectorización do
parque empresarial de Outeiro de Rei 8ª fase ao con-
selleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestru-
turas.

Contra este acordo, definitivo en vía administrati-
va, poderanse interpor os seguintes recursos:

a) Potestativo de reposición ante o Pleno deste
concello, no prazo dun mes a partir do día seguinte
ao da publicación deste anuncio.

b) Contencioso-administrativo no prazo de dous
meses, contados desde o día seguinte ao desta publi-
cación, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Gali-
cia. Porén, interposto o recurso de reposición, non se
poderá interpor o recurso contencioso-administrati-
vo ata que se resolva expresamente o primeiro ou se
produza a súa desestimación presunta polo transcur-
so do prazo dun mes para ditar e notificar a resolu-
ción.

c) Calquera outro recurso que se considere proce-
dente.

Outeiro de Rei, 23 de xullo de 2010.

José Pardo Lombao
Alcalde

CONCELLO DE PORTOMARÍN

Anuncio.

Manuel Rodríguez Somoza solicitou nesta Alcaldía
licenza municipal para a apertura de proxecto de
legalización de silos e construción de sollado de for-
migón que se situará en Toxibó, Gonzar, Portomarín.

En cumprimento do disposto no artigo 8.1º do
Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regu-
la a avaliación de incidencia ambiental, sométese a
información pública por un período de vinte días
hábiles, co fin de que durante este (que comezará a
contarse desde o día seguinte ao da inserción deste

edicto no BOP e no DOG) poidan examinar o expe-
diente, na Secretaría deste concello, as persoas que
dalgún xeito se consideren afectadas pola actividade
que se pretende instalar e formular por escrito as
reclamacións ou observacións que xulguen oportunas.

Portomarín, 18 de agosto de 2010.

Silvia Rodríguez Díaz
Alcaldesa

CONCELLO DE RODEIRO

Anuncio de información pública.

En cumprimento do disposto no artigo 8.3º do
Decreto 133/2008, do 12 de xuño, de avaliación da
incidencia ambiental, sométese o seguinte expe-
diente a información pública por un período de vin-
te días hábiles, contado desde o día seguinte ao da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia, no
BOP e no taboleiro de anuncios do concello.

Durante este prazo, as persoas que se consideren
afectadas poderán consultalo na Secretaría do con-
cello e formular as alegacións que estimen conve-
nientes, de ser o caso.

Solicitante: José Daparte Paz.

Expediente: instalación de cebadeiro de porcino
no lugar de Baroncelle, parroquia de Carboentes.

Rodeiro, 30 de xullo de 2010.

Manuel Hermida Cidre
Alcalde en funcións

CONCELLO DE VIGO

Anuncio de aprobación inicial da modifi-
cación puntual PEPRI de Bouzas-APR A-
3-35 do Plan Xeral de Ordenación Muni-
cipal. (Expediente 11703/411).

A Xunta de Goberno local, en sesión do 7 de xuño
de 2010, acordou aprobar inicialmente a modifica-
ción puntual do Plan especial de protección e refor-
ma interior (PEPRI) de Bouzas-APR A-3-35 PXOM,
versión V.2., formulada de oficio pola Xerencia
Municipal de Urbanismo e redactada polos servizos
técnicos da Oficina de Planeamento-Xestión con
data de abril de 2010, coas finalidades básicas de
incorporar a reserva de vivenda protexida que se
exixe a ficha do PXOM (20% da edificabilidade
residencial), localizar as zonas de vivenda de protec-
ción nos polígonos pendentes de desenvolvemento e
reaxustar o número de vivendas, limitado no PEPRI
pola lexislación urbanística anterior. Incorpóranse,
ademáis, as correccións derivadas dos informes sec-
toriais emitidos pola Administración estatal e auto-
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nómica, de costas, modifícase puntualmente a súa
normativa de usos, represéntase correctamente a
liña de respecto de protección arqueolóxica e intro-
dúcense determinadas melloras relativas ao tráfico,
ao estacionamento e ao deseño viario.

Declárase que, toda vez que esta modificación
afecta fundamentalmente os polígonos números 1, 2,
3, 4, 5, 7 e 8 do PEPRI de Bouzas (aínda non desen-
volvidos), non resulta necesario decretar a suspen-
sión do procedemento de outorgamento de licenzas
de parcelación, edificación ou derruba no ámbito
deste plan especial.

Sométese este expediente ao trámite de informa-
ción pública polo prazo dun mes, mediante a inser-
ción de anuncios que se publicarán no Diario Oficial
de Galicia e en dous dos xornais de maior difusión
na provincia e, asemade, notifícase individualmente
a todos os propietarios (titulares catastrais) dos
terreos afectados, con indicación de que, por tratar-
se dun mero acto de trámite, este acordo non é sus-
ceptible de recurso ningún.

A documentación deste expediente atópase ao dis-
por do público en xeral na oficina de información
urbanística, na planta baixa da xerencia.

Vigo, 6 de xullo de 2010.

Abel Caballero Álvarez
Alcalde

Anuncio de aprobación inicial da modifi-
cación puntual número 1 do Plan Xeral de
Ordenación Municipal AA-01, subestación
de Balaídos. (Expediente 11471/411).

O Pleno do Concello de Vigo, en sesión ordinaria
do día 31 de maio de 2010, adoptou o seguinte acor-
do:

Primeiro.-Aprobar inicialmente a modificación
puntual número 1 da AA-01 do PXOM Vigo-subes-
tación de Balaídos, instada pola mercantil Unión
Fenosa Distribución, S.A. e redactada pola Oficina
de Planeamento-Xestión da Xerencia Municipal de
Urbanismo con data de novembro de 2009, coa fina-
lidade de corrixir o erro padecido da grafía da trama
do sistema xeral da rede eléctrica AA-01, axustán-
doa ao espazo total situado entre a vía paralela ao
muro do cemiterio de Pereiró e ao recinto da facto-
ría PSA-Citroën.

Segundo.-Abrir un trámite de información pública
polo prazo dun mes, mediante a publicación de
anuncios no Diario Ofical de Galicia e en dous xor-
nais de maior circulación da provincia. Simultanea-
mente e durante o mesmo prazo, darase audiencia

aos municipios limítrofes e, de ser o caso, solicitara-
se das administracións públicas competentes os
importes sectoriais que resultan precisos.

Terceiro.-Notificar este acordo a Unión Fenosa
Distribución, S.A., coa indicación de que non é sus-
ceptible de recurso ningún por tratarse dun mero
acto de trámite.

Vigo, 9 de xullo de 2010.

Abel Caballero Álvarez
Alcalde

CONCELLO DE VILALBA

Anuncio de adxudicación de contratos.

O Concello de Vilalba adxudicou, mediante Reso-
lución do 13 de maio de 2010, o seguinte contrato de
obras:

Pavimentación e mellora dos servizos na rúa do
Estudiante, en Vilalba, a J. Sanjurjo Construccio-
nes, S.L.

O que se fai público para os efectos de lle dar
cumplimento ao establecido no artigo 138 da
Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sec-
tor público.

Vilalba, 21 de xullo de 2010.

Gerardo Criado Guizán
Alcalde

CONCELLO DE XINZO DE LIMIA

Anuncio.

Sergio y Angel Rodríguez Jiménez, S.C., solicitou
nesta Alcaldía licenza municipal para ampliación
dunha explotación avícola no lugar Bugallas, en
Parada de Ribeira, Xinzo de Limia.

Cumprindo o disposto no artigo 8 do Decre-
to 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a
avaliación de incidencia ambiental, sométese a
información pública polo período de vinte días hábi-
les, co fin de que durante este tempo, que comezará
a contarse desde o día seguinte ao da inserción des-
te edicto no Diario Oficial de Galicia, poidan exami-
nar o expediente, na Secretaría do Concello, as per-
soas que dalgún xeito se consideren afectadas pola


