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CONCELLO DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Anuncio de información pública da modi-
ficación puntual do Plan Xeral de Orde-
nación Municipal relativa ao incremento
da densidade dos solos urbanizables non
delimitados tipo A.

O Pleno da corporación, na sesión ordinaria que
tivo lugar o día 1 de outubro de 2010, adoptou, entre
outros, o seguinte acordo:

-Aprobar inicialmente a modificación puntual do
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de
Santiago de Compostela, relativa ao incremento de
densidade dos solos urbanizables non delimitados
tipo A, de conformidade coa proposta elaborada de
oficio polos servizos técnicos da Área de Urbanismo.

-Someter o expediente ao trámite de información
pública durante o prazo de dous meses, mediante
anuncio que se publicará no Diario Oficial de Gali-
cia e en dous dos xornais de maior difusión na pro-
vincia. Simultaneamente, e durante o mesmo prazo,
darase audiencia aos municipios limítrofes.

Durante o prazo de dous meses, contado a partir do
día seguinte ao da publicación deste anuncio no Dia-
rio Oficial de Galicia, os interesados poderán consul-
tar o expediente no Servizo de Planeamento e Xes-
tión e formular as alegacións que xulguen oportunas.

Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2010.

Xosé A. Sánchez Bugallo
Alcalde

CONCELLO DE TRIACASTELA

Anuncio de información pública de activi-
dades suxeitas a avaliación de incidencia
ambiental.

Jesús López Fernández solicitou desta alcaldía
licenza municipal para ampliación de corte de
vacún, fosa de xurro e demolición de obras agrícolas
en Santalla, parcela 76, polígono 23. Cumprindo o
disposto no artigo 8º.3 do Decreto 133/2008, do 12
de xuño, de avaliación da incidencia ambiental,
sométese a información pública polo período de vin-
te días hábiles, co fin de que durante este, que
comezará a contarse desde o día seguinte ao da últi-
ma publicación deste edicto no BOP e no Diario Ofi-
cial de Galicia, poidan examinar o expediente, na
Secretaría do concello, as persoas que dalgún xeito

CONCELLO DE TUI

Anuncio.

No BOP de Pontevedra número 212, do 4 de
novembro de 2010, publicouse o anuncio relativo ás
bases e á convocatoria realizada por este concello
para a provisión das seguintes prazas:

4 prazas da escala de Administración especial,
subescala servizos especiais, clase policía local,
categoría policía (3 prazas polo sistema de oposición
libre e 1 polo sistema de concurso de méritos para
mobilidade horizontal).

As solicitudes presentaranse no prazo de vinte días
naturais, contados a partir do día seguinte ao da publi-
cación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado.

Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando
procedan de conformidade coas bases, publicaranse
no BOP e no taboleiro de anuncios do concello.

Tui, 4 de novembro de 2010.

Antonio F. Fernández Rocha
Alcalde

CONCELLO DE VILAGARCÍA
DE AROUSA

Anuncio de proxecto de execución de
humanización do río do Con, fase 1.

1. Entidade adxudicadora.

Organismo: Concello de Vilagarcía de Arousa.

Dependencia que tramita o expediente: Negociado
de Contratación e Patrimonio.

2. Obxecto do contrato.

Descrición: proxecto de execución de humaniza-
ción do río do Con, fase 1.

Lugar de execución: Vilagarcía de Arousa.

Prazo de execución (meses): 9.

3. Tramitación e procedemento.

Tramitación: ordinaria.

Procedemento: aberto.

se consideren afectadas pola actividade que se pre-
tende instalar e formular por escrito as reclamacións
ou observacións que se estimen oportunas.

Triacastela, 2 de outubro de 2010.

Miguel Ángel Fernández López
Alcalde

por escrito as reclamacións ou observacións que
consideren oportunas.

Muros, 28 de outubro de 2010.

José Antonio Siaba Cernadas
Primeiro tenente de alcalde
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4. Orzamento base de licitación.

Prezo (sen IVE): 786.594,82 €; IVE 18%:
141.587,06 €. Total: 928.181,88 €.

5. Garantía provisional: non se exixe.

6. Obtención de documentación e información:
Concello de Vilagarcía de Arousa, praza Ravella, 1.
36600 Vilagarcía de Arousa. Teléfono: 986 09 92 00.
Fax: 986 50 11 09. Páxina web: http://www.vilagarcia.es
Poderán obter documentos e información ata o día de
finalización do prazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos do contratista.

Solvencia económica e financeira e solvencia técni-
ca e profesional: anexo II do prego.

Clasificación: grupo G, subgrupo 6, categoría d).

8. Presentacion de ofertas: prazo: 26 días naturais
seguintes á publicación do derradeiro anuncio de lici-
tación no DOG ou BOP, agás que o último día fose
inhábil, caso en que se prorrogará o prazo ao primei-
ro día hábil seguinte. Lugar: Concello de Vilagarcía
de Arousa. Rexistro de Licitacións (Secretaría). Praza
Ravella, 1. 36600 Vilagarcía de Arousa.

Documentación: a exixida na cláusula 12 e seguin-
tes do prego de cláusulas administrativas particula-
res.

Admisibilidade de variantes ou melloras: non.

9. Apertura do sobre C: entidade, lugar e enderezo:
Concello de Vilagarcía de Arousa (praza Ravella, 1),
o sétimo día seguinte (agás que sexa inhábil) a aquel
en que teña lugar a apertura do sobre A, o que será
comunicado aos licitadores e publicado no perfil de
contratante.

10. Gastos dos anuncios: os gastos dos anuncios que
xera a licitación do contrato serán por conta do adxu-
dicatario ata o límite de 2.000 €, así como os demais
indicados na cláusula 21 do prego.

Vilagarcía de Arousa, 2 de novembro de 2010.

María Dolores García Giménez
Alcaldesa

CONCELLO DE XINZO DE LIMIA

Anuncio.

Clotilde Losada Nóvoa, en representación de
Patambe, S.L. e Carlos González Marquina, en repre-

sentacióin de Coloniales Cruz, S.A., solicitaron nesta
Alcaldía licenza municipal para construción dunha
nave e acondicionamento desta para supermercado
na parcela 0 do polígono 1 do sector SU-1 do PXOM
de Xinzo de Limia. Cumprindo o disposto no artigo 8
do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se
regula a avaliación da incidencia ambiental, sométe-
se a información pública polo 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 DOG- poidan examinar o expediente, na
Secretaría do concello, persoas que dalgún xeito se
consideren afectadas pola actividade que se preten-
de instalar e formular por escrito as observacións que
estimen oportunas.

Xinzo de Limia, 27 de outubro de 2010.

Antonio Pérez Rodríguez
Alcalde

DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DA CORUÑA

Anuncio.

O Pleno desta corporación, na sesión ordinaria que
tivo lugar o día 24 de setembro de 2010, adoptou,
entre outros, o seguinte acordo:

«11. Ampliación da delegación de competencias
do Concello de Cambre en materia tributaria en rela-
ción coa facultade para establecer acordos ou conve-
nios coa Administración tributaria do Estado en
materia de colaboración e inspección do imposto
sobre bens inmobles.

Aceptar a ampliación das competencias delegadas
en materia tributaria polo Concello de Cambre en
relación coa facultade para establecer acordos ou
convenios coa Administración tributaria do Estado
en materia de colaboración e inspección do imposto
sobre bens inmobles.

O exercicio das competencias delegadas obxecto
de aceptación, levarase a cabo nos termos estable-
cidos nas bases para a prestación dos servizos tribu-
tarios aos concellos da provincia e terá efectos des-
de o día en que se publique este acordo no BOP
conforme o establecido no artigo 7º do texto refun-
dido da Lei reguladora das facendas locais, aproba-
do polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo».

O que se fai público para xeral coñecemento.

A Coruña, 28 de outubro de 2010.

Salvador Fernández Moreda José Luis Almau Supervía
Presidente da Deputación Secretario da Deputación
Provincial da Coruña Provincial da Coruña


