B.O.P. de Lugo

Núm. 239 - Miércoles, 17 de Octubre de 2007
BARALLA
Anuncio

Faise público que, por resolución de Alcaldía de data
6 de setembro de 2007
ACORDOUSE:
Primeiro.- Inicia-lo expediente de baixa de oficio no
padrón municipal de habitantes das persoas que se indican, por non residir no enderezo no que figuran inscritas:
NOME

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
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2. Obxecto do contrato: Contrato administrativo de
servizo de xestión de altas e modificacións no padrón de
bens inmobles de natureza urbana do Concello de
Barreiros
3. Procedemento e forma de adxudicación:
Negociado sen publicidade previa por razón da contía.
4. Orzamento base de licitación: 52,20 euros por
expediente ata un importe máximo de 30.000,00 euros.
5. Adxudicación: Acordo da Xunta de Goberno Local
de data 1 de outubro de 2007; adxudicatario:
Mediciones, Catastros, Planos y Cartografías 2003,
S.L.; nacionalidade: española; importe da adxudicación:
52,00 euros.

PETRU LACATUS

P11514686

ILIE TIBERIU ROSCA

P11429361

MARIA ANA ROSCA

P12569623

ABDERRAHMAN ZOUHRI

X7362046E

BORIS JOSE VIÑA MENDEZ,

33346443P

IONEL GURIENCU

X6966522Y

GHEORGHE GABRIEL RUNCAN

X77728821)

VASILE STAN

X7819767C

En cumprimento do establecido no artigo 93.2 do RD
Lexislativo 2/2000, de 16/06, faise pública a seguinte
adxudicación:

STAN BACIU

X7772720P

1. Entidade adxudicadora: Concello de Barreiros.

BACIU STAN

X7772720P

PETRUT GROSOAIA

X7887314Q

LENUTA TIFREA

P10379100

2. Obxecto do contrato: Contrato administrativo de
obras de "remodelación da Casa Consistorial de
Barreiros", publicándose o anuncio de licitación no BOP
nº 212 de data 13 de setembro de 2007, e DOG nº 177,
de 12 de setembro de 2007.

ANICA BACIU

P12397822

VASILICA LAURENTIU GROSOAIA

X5359968W

3. Tramitación: urxente; procedemento: aberto;
forma de adxudicación: concurso.

CLAUDIA IONELA GROSOAIA

X7616253X

4. Orzamento base de licitación: 62.353,51 euros.

JOAN VASILE TIFREA

X7988898C

VASILE VLADUT GROSOAIA

X76172411)

BIANCA FLORENTINA GROSOAIA

X7617193F

5. Adxudicación: Acordo da Xunta de Goberno Local
de data 1 de outubro de 2007; contratista: empresa
Clece, S.A; nacionalidade: española; importe da adxudicación: 60.794,68 euros.

Segundo.- Intentada a notificación persoal e descoñecendo os seus domicilios actuais, publicar no BOP
anuncio, outorgándolle un prazo de dez días para alegacións e presentación se e o caso, de documentos ou
xustificantes dos seus dereitos.
Baralla, a 5 de outubro de 2007.- O ALCALDE,
Manuel Jesús González Capón.
R. 05176
____
BARREIROS
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN
En cumprimento do establecido no artigo 93.2 do RD
Lexislativo 2/2000, de 16/06, faise pública a seguinte
adxudicación:
1. Entidade adxudicadora: Concello de Barreiros.

Barreiros, 1 de outubro de 2007.- O ALCALDE, José
Alfonso Fuente Parga.
R. 05196
____
Anuncio de adjudicación

Barreiros, 3 de outubro de 2007.- O ALCALDE, ilexible.
R. 05197
____
BECERREÁ
Información pública
Aprobados pola Xunta de Goberno os pregos que
rexerán a contratación para a prestación dos servizos de
operacións de mantemento e reparación dos vehículos
do parque móbil municipal do Concello de Becerreá,
polo procedemento negociado, expóñense polo prazo
de oito días hábiles ós efectos previstos polo artigo 122
do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril.
Becerreá, 26 de setembro de 2007.- O AlcaldePresidente, ilexible.
R. 05189
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c. A unidade vivenda debe constituír un sector de
incendio respecto da industria.

De conformidade con canto se establece no artigo
70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases
de réxime local, e no artigo 92 da Lei 9/2002 de 30 de
decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia, por medio desta anuncio faise
público que a Xunta de Goberno Local en sesión de data
26 de setembro de 2007, adoptou o acordo de aprobación definitiva do expediente de modificación puntual do
Plan Parcial do Parque Empresarial do Concello de
Becerreá que na súa parte dispositiva resulta do seguinte tenor literal:

TERCEIRO.- Que este acordo, xunto co articulado
das normas, se publique no BOP e en cumprimento de
canto se establece no artigo 70.2 da Lei 7/1985 de 2 de
abril reguladora das bases de réxime local e no DOG
segundo o disposto no artigo 92 da Lei 9/2002, de 30 de
decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia.

A Xunta de Goberno Local no exercicio das competencias delegadas polo señor Alcalde con data 5 de xullo
de 2007, Resolución publicada no BOP de Lugo nº 169
de data 23 de xullo, por unanimidade e en votación ordinaria, ACORDA:

CUARTA.- Enviar á Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transportes a documentación a que
fai referencia o artigo 92 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio
Rural de Galicia.

PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente a modificación
puntual do Plan Parcial do Parque Empresarial do
Concello de Becerreá. A modificación consiste, segundo
resulta do expediente tramitado, na alteración do plano
de ordenación denominado zonificación de usos pormenorizados, consecuencia do cambio de ubicación da
parcelación de cesión municipal do parque empresarial.

QUINTO.- Contra este acordo poderase interpor
directamente recurso contencioso-administrativo ante
a Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous
meses contados a partir do día seguinte ó da súa
publicación."

SEGUNDO.- Consecuencia do anterior, se modifica
a ordenanza 3.4 CONDICIÓNS DE USO NAS PARCELAS DE USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, co obxectivo de incorporar o uso dotacional pretendido na parcela, quedando redactada como segue.
3.4 CONDICIÓNS DE USO NAS PARCELAS DE
USO INDUSTRIAL E COMERCIAL.

d. A superficie construída de cada vivenda non será
superior a 150 m2.

Entrada en vigor: a modificación aprobada entrará en
vigor unha vez publicada no BOP de Lugo e de que se
cumpra o prescrito no artigo 92 da Lei 9/2002, de 30 de
decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia.
Becerreá, 3 de outubro de 2007.- O Alcalde, Manuel
Martínez Núñez.
R. 05191

USOS PERMITIDOS
Calquera actividade industrial ou comercial que cumpra coa lexislación vixente e dispoña de informe favorable da Comisión Provincial de Medio Ambiente, cumprindo ademais coas condicións hixiénicas das presentes ordenanzas.
USOS TOLERADOS
1. Se tolerarán os usos relativos a infraestruturas de
residuos sólidos urbanos que resulten compatibles cos
usos industriais próximos, coa mesma edificabilidade e
demais condicións de edificación da ordenanza.
2. Tolerarase o uso de vivenda por parcela nas
seguintes condicións:
a. A vivenda someterase á normativa aplicable e
ordenanzas municipais.
b. En calquera caso será imprescindible que a vivenda na zona industrial dispoña de acceso independente
da industria
- Ventilación directa de tódolos locais vivideros
- Illamento e independencia respecto a vibracións,
ruídos e demais fontes de perturbación de forma que
resulte garantida a protección de calquera actividade
insalubre, molesta, nociva ou perigosa.

____
BÓVEDA
Edicto
En cumprimento do disposto nos artigos 30.2.a) do
Regulamento do 30 de novembro de 1961 e 4.4° da
Instrucción do 15 de marzo de 1963, sométese á información pública o expediente n° 2007/436-2.6.2. que se
tramita a instancia de D. Sergio Mérida Barba, para a
concesión de licenza de apertura e funcionamento de:
Explotación de gando porcino, a instalar en parcelas 226
e 227, polígono 7 da parroquia de Mosteiro, deste termo
municipal.
Durante o prazo de dez días, a contar dende o
seguinte á inserción deste Edicto no B.O.P., o expediente atópase a disposición do público nas oficinas
municipais a fin de que quen se consideren afectados
pola actividade poidan examinalo e deducir, no seu
caso, as alegacións ou observacións que teñan por convinte.
En Bóveda, a 3 de outubro de 2007.- O ALCALDEPRESIDENTE, José Manuel Arias López.
R. 05188

