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A N U N C I O

Corrección de erros
Plan Xeral de Ordenación Municipal de Poio

Advertido erro no texto publicado no Boletín
Oficial da provincia núm. 193 do venres 6 de outu-
bro de 2000, cómpre face-la seguinte corrección:

Na páxina 38, onde di: ‘‘3.—Construccións non
autorizables directamente por licencia municipal.

En solo rústico non serán en ningún suposto au-
torizables directamente por licencia municipal, sen
autorización do órgano autonómico competente,
ningún tipo de nave, edificación para oficinas ou
vivendas estables e permanentes vinculadas a unha
explotación agropecuaria forestal ou á construc-
ción, mantemento e servicio das obras públicas e
construccións e instalacións para fins de interese
xeral de acordo co establecido no art. 77 da
L.S.G.’’, debe dicir:

‘‘3.—Construccións non autorizables directa-
mente por licencia municipal.

En solo rústico non serán en ningún suposto au-
torizables directamente por licencia municipal, sen
autorización do órgano autonómico competente,
ningún tipo de nave, edificación para oficinas ou
vivendas illadas ou vinculadas a unha explotación
agropecuaria forestal ou á construcción, mante-
mento e servicio das obras públicas e construccións
e instalacións para fins de interese xeral de acordo
co establecido no art. 77 da L.S.G.’’

Poio, 5 de abril de 2001.—O Alcalde, Luciano
Sobral Fernández. 3103

❅ ❅ ❅

VALGA

E D I T O

Que este Concello, na sesión plenaria que tivo
lugar o día 29.01.01, aprobou a modificación da or-
denanza de axuda no fogar pola que se inclúe na
mesma o servicio de teleasistencia domiciliaria, que
foi exposta ó público por espacio de 30 días hábiles,
mediante anuncios publicados no B.O.P. Transcurri-
do o prazo de exposición ó público sen que se presen-
tasen reclamacións, quedou definitivamente aproba-
da (art. 17.3 Lei 39/88), polo que procede á súa publi-
cación integra no B.O.P, para a súa entrada en vigor.

‘‘O Servicio de Teleasistencia domiciliaria
queda incluído na Ordenanza Reguladora do Servi-
cio de Axuda no fogar como prestación comple-
mentaria do mesmo, aplicando o seu contido e ba-
remos á mesma.

Os beneficiarios deste servicio, aboarán o 10%
do custo do servicio mensualmente, sempre que non
teñan dereito a súa gratuidade, conforme ós bare-
mos aplicables para o Servicio de Axuda no Fogar
no seu Regulamento.

— 10% do Servicio para o a ano 2000: 390 ptas.,
mensuais.

O Custe deste Servicio será establecido cada ano
polos organismos asinantes do Convenio que regula
a prestación do mesmo, e o pagamento, efectuárase
nas condicións establecidas para as demais presta-
cións do servicio.’’

Valga, a 30 de marzo de 2001.—O Alcalde, José
María Bello Maneiro. 3066

❅ ❅ ❅

BAIONA

E D I C T O

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don
Isidoro M. Peón Nistal en repres. de Froiz S.A., licen-
cia municipal para la apertura de ‘‘Ampliación su-
permercado’’, a emplazar en Avda. Julián Valverde,
74 Santa Cristina, cumpliendo lo dispuesto por el
apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a infor-
mación pública por período de diez días hábiles, a fin
de que durante el mismo —que empezará a contarse
desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de la provincia— pueda
examinarse el expediente, en la Secretaría de este
Ayuntamiento por las personas que de algún modo se
consideren afectadas por la actividad que se preten-
de instalar y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que estimen oportunas.

Baiona, a 30 de marzo de 2001.—El Alcalde, ile-
gible. 3063

❅ ❅ ❅

CALDAS DE REIS

Solicitando desta Alcaldía doña Concepción Es-
tévez Lores, administradora única de Maderas del
Atlántico, S.L., licencia municipal para a apertura
de ‘‘Secado y estabilización de los productos termi-
nados, a situar en Veigas Almorzar-Bemil, cumprin-
do o disposto no parágrafo a), do número 2, do art.
30 do Regulamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas e Perigosas do 30 de novembro de
1961, sométese a información pública por período
de dez días hábiles coa fin de que durante o mesmo
—que comezará a contarse desde o día seguinte ó da
inserción do presente edito no Boletín Oficial da
provincia—, poidan examina-lo expediente na Se-
cretaría deste Concello, as persoas que dalgún xeito
se consideren afectadas polas actividades que se
pretende instalar e formular por escrito as reclama-
cións ou observacións que se estimen oportunas.

Caldas de Reis, a 5 de abril de 2001.—O Alcalde,
José María Tobío Barreira. 3080
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A N U N C I O

2759.—Modificación puntual número 6 do Plan
Xeral de Ordenación Muncipal: Rectificación de
erro material por omisión de camiño no lugar de
Campelo, parroquia de San Xoán.

Dáse conta do expediente de modificación pun-
tual número 6 do PXOM: Rectificación de erro ma-
terial por omisión de camiño no lugar de Campelo,
dándose conta igualmente do informe do Secretario
Xeral de data 21 de setembro de 2005, e que di o
que segue: “Visto o expediente de urbanismo tra-
mitado teño a ben emitir o seguinte informe:

1.—O expediente xa foi informado por esta Se-
cretaría con data 17 de xuño de 2004, no que se in-
dicaba que para poder aprobar o novo plano 3-1,
escala 1/1000, de abril de 2004, que propón o equi-
po redactor do Plan Xeral de Ordenación Munici-
pal de Poio, debe tramitarse un expediente de mo-
dificación puntual e debendo encargarse ó técnico
competente o proxecto correspondente.

2.—Por acordo da Xunta de Goberno Local de 8
de novembro de 2004, contratouse con don Alfredo
Díaz Grande a asistencia técnica para redacción de
dito proxecto, xuntamente con outros dous.

3.—Por escrito de 8 de marzo de 2005, dito téc-
nico entregou no Concello o Proxecto de Modifica-
ción Puntual en Campelo ó que se refire este expe-
diente, propoñendo o trazado de aliñacións do vial,
tal como figura no plano nº 03, escala 1/1000
(obrante o folio 46 do expediente).

4.—O expediente foi informado novamente por
esta Secretaría o 15 de abril de 2005, pola Arqui-
tecto e o Aparellador Municipais o 2 de maio de
2005 e polo Enxeñeiro Municipal o 13 de maio de
2005, favorables á aprobación do proxecto.

5.—Con data 30 de xuño de 2005, o Xefe de Ser-
vicios de Urbanismo e Inspección Territorial, da
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Vivenda emite o seguinte informe:

“Recibido neste servicio de Urbanismo o docu-
mento “modificación puntual nº 6 do POXM, no
lugar de Campelo, parroquia de San Xoán” no
Concello de Poio (Pontevedra), pódese comprobar
que a modificación proposta xurde como conse-
cuencia dun erro detectado, que deberá ser subsa-
nado mediante o procedemento adecuado (art. 105
da Lei 30/1992, L.R.J.P.A.), sen que isto signifique
unha modificación puntual do planeamento vixen-
te, xa que se trata de grafar a escala 1/1000, un vial
existente, trazando aliñacións acordes co sinalado
na Lei 9/2002, LOUGA, e ademáis xa representado
a escala 1/5000”.

Por todo o exposto considera o informante que
pode o Pleno do Concello, por maioría absoluta
adoptar o acordo de aprobación de dito proxecto,
rectificando o erro existente no Plan, incluíndo o
vial nos planos do Plan Xeral, escala 1/1000, co

ancho proposto polo técnico de 8 m. de conformi-
dade co disposto no art. 105 da Lei 30/1992, de 26
de novembro.

O acordo que se adopte deberá publicarse no
Boletín Oficial da provincia, de conformidade co
disposto no art. 70.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, re-
guladora das Bases do Réxime Local e non entran-
do en vigor dito acordo ata que transcurra o prazo
previsto no art. 65.2 da mesma Lei.

Igualmente o acordo que se adopte deberá noti-
ficarse ó Director Xeral de Urbanismo, de confor-
midade co disposto no art. 92.5 da Lei 9/2002, de 30
de decembro, e a modificación introducida pola Lei
15/2004, de 29 de decembro, de Ordenación Urba-
nística e do Medio Rural de Galicia”.

A Corporación por unanimidade acordou apro-
bar o devandito proxecto, rectificando o erro exis-
tente no Plan incluindo o vial nos planos do Plan
Xeral, escala 1/1000, co ancho proposto polo técni-
co de 8 m. de conformidade co disposto no art. 105
da Lei 30/92, do 26 de decembro, e que facultar ao
Sr. Alcalde para que se sigan os trámites que se in-
dican no devandito informe.

Poio, a 11 de outubro de 2005.—O Alcalde, Lu-
ciano Sobral Fernández. 2005009347

——————

A N U N C I O

Aprobado por este Concello o prego de cláusulas
económico-administrativas que rexerán o concurso,
con procedemento aberto, trámite ordinario, para a
contratación do servizo de prestación de asistencia
sanitaria dos funcionarios municipais en activo non
integrados na Seguridade Social, exponse ó público
durante o prazo de oito días contados a partir do
seguinte ó da publicación deste anuncio no BOP
para poder presentar alegacións.

Simultaneamente anúnciase o concurso apra-
zándose a licitación  se se producisen reclamacións
ó prego.

Entidad adxudicadora:

Organismo: Concello de Poio. Contratación (Se-
cretaría).

Obxecto do contrato:

a) Descrición: A contratación do servicio de ase-
guramento indicado.

Tramitación, procedemento e forma de adxudi-
cación:

a) Tramitación ordinaria.

b) Procedemento aberto.

c) Forma concurso.

Tipo de licitación: 44.405,00 euros (IVE inclui-
do).

Duración do contrato: Un ano.




