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CONCELLO DE TOQUES

Edicto.

María Sol Ares Aller solicitou desta Alcaldía
licenza municipal para a ampliación de explotación
de ovino con construción de balsa de xurro no lugar
Fondevila, parroquia de Oleiros.

Cumprindo o disposto no Decreto 133/2008, do 12
de xuño, sométese a información pública por un
período de vinte días hábiles, co fin de que durante
este tempo -que empeza a contarse desde o día
seguinte ao da última inserción deste edicto no Dia-
rio Oficial de Galicia ou no BOP- poidan examinar o
expediente, na Secretaría deste Concello, as persoas
que dalgún modo se consideren afectadas pola activi-
dade que se pretende intalar e formular por escrito as
reclamacións ou observacións que estimen oportunas.

Toques, 20 de agosto de 2010.

Jorge Francisco Calvo Pestonit
Alcalde

CONCELLO DE VIGO

Anuncio.

Aprobación definitiva da modificación puntual do
PERI IV-01 San Roque A (APR A-4-07) (expedien-
te 11804/411).

O Pleno do Concello de Vigo, en sesión ordinaria do
día 26 de xullo de 2010, adoptou o seguinte acordo:

«Primeiro.-Estimar parcialmente as alegacións nº 2 e
3 presentadas por Arturo Ramírez González, en repre-
sentación da Xunta de Compensación do Polígono nº 2
da área de repartición 1 e da mercantil Raminosa, S.L.,
respectivamente, ao acordo de aprobación inicial da
modificación puntual do Plan Especial de Reforma
Interior PERI IV-01 S. Roque-A, no sentido de incluír
expresamente no documento os coeficientes de sub-
ponderación e a edificabilidade máxima permitida no
plan, desestimando todas as demais alegacións.

Segundo.-Aprobar definitivamente a modificación
puntual do Plan Especial de Reforma Interior PERI
IV-01 S. Roque-A, versión V.1 (expediente
11804/411), formulada de oficio pola Xerencia Muni-
cipal de Urbanismo e redactada polos servizos técnicos
da Oficina de Planeamento e Xestión con data de outu-
bro de 2009, na que xa se inclúen as correccións deri-
vadas do trámite de información pública do expedien-
te, coas finalidades básicas de incorporar a reserva de
vivenda protexida que exixe a ficha do Plan Xeral de
Ordenación Municipal (20% da edificabilidade resi-
dencial), localizar as zonas de vivenda de protección
nos polígonos pendentes de desenvolvemento, reaxus-
tar o número de vivendas e as proporcións de usos resi-
denciais e terciarios, reformular a delimitación da

ordenación detallada sobre a última cartografía dispo-
ñible e corrixir o erro relativo á edificabilidade da zona
de equipamento sociocultural EQ-2.

Terceiro.-Publicar no DOG o acordo de aprobación
definitiva e no BOP de Pontevedra a normativa do
PERI que resulta modificada e as fichas corrixidas
dos polígonos 1 e 2.

Cuarto.-Notificar, na forma prevista nos artigos 58
e 59 da LRX-PAC (L. 30/1992), aos propietarios/titu-
lares catastrais do ámbito e aos alegantes, con indi-
cación de que contra este acordo só caberá interpo-
ñer recurso contencioso-administrativo perante o Tri-
bunal Superior de Xustiza no prazo de dous meses
contado desde o día seguinte ao da súa notificación.

Quinto.-Comunicar este acordo de aprobación defi-
nitiva á Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e
Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente, Terri-
torio e Infraestruturas (CMATI) da Xunta de Galicia,
dándolle tamén traslado dunha copia autenticada de
dous exemplares do instrumento de planeamento apro-
bado definitivamente con todos os planos e documen-
tos que o integran, debidamente dilixenciados».

Vigo, 4 de agosto de 2010.

Abel Caballero Álvarez
Alcalde

c) OUTROS ANUNCIOS

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS
DE IGUALDADE E BENESTAR

Anuncio do 3 de agosto de 2010 polo que
se fan públicas as listas provisionais de
admitidos/as e de agarda dos usuarios/as
da Rede de Escolas Infantís de Galicia de
nova apertura para o curso 2010-2011.

De conformidade coa proposta enviada polas comi-
sións de seguimento das escolas infantís á Xerencia
do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e
Benesar do 3 de agosto de 2010, anúnciase a publi-
cación das listas provisionais de admitidos/as e de
agarda dos usuarios/as da Rede de Escolas Infantís
de Galicia de nova apertura para o curso 2010-2011
de A Coruña-Monte Alto, A Coruña-Parque de Eirís,
Mos-Coto Torrón, Pontevedra-A Parda, Pontevedra-
Universidade, Sada, Santiago de Compostela-Tras
Parlamento e Vigo-Valadares.

Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2010.

Roberto Rodríguez Martínez
Xerente do Consorcio Galego de Servizos

de Igualdade e Benestar


