
DEPUTACIÓN PROVINCIAL

OURENSE

Introducción.- A Excma. Deputación
Provincial de Ourense, no marco do Ter-
ceiro Acordo de Formación Continua
nas Administracións Públicas, deseñou
para o ano 2002 un novo Programa pro-
vincial de formación continua, de carác-
ter agrupado, destinado á realización de
diversas accións formativas dirixidas ó
persoal da Administración local desta
provincia. Para os efectos de executa-los
cursos enmarcados no citado plano de
formación continua, que foi aprobado
pola Comisión Xeral para a Formación
Continua na súa sesión do 11 de marzo
de 2002 e subvencionado polo Ministe-
rio de Administracións Públicas, segun-
do a Resolución do 20 de marzo de 2002
do Instituto Nacional de Administración
Pública (BOE núm. 81, do 4 de abril), é
necesario que se faga pública a súa ini-
ciación e o seu desenvolvemento; por tal
motivo, esta Presidencia, no uso das
atribucións que lle confire o artigo 34 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, resolve:

Primeiro.- Convoca-lo seguinte curso
de formación continua, organizado co
apoio e a colaboración técnica e econó-
mica da Fundación Galicia Europa:

“Curso de actualización sobre os
fondos comunitarios europeos para
o período 2000-2006”

Segundo.- Ordena-la publicación no
BOP da presente convocatoria, bases e
anexos.

As características e mailos contidos
do curso detállanse no anexo I desta re-
solución. O curso desenvo l ve rase de
acordo coas seguintes bases xerais :

P ri m e i ra.- Solicitudes de part i c i p a-
ción.

1.- O persoal que desexe participar
neste curso de formación presentará cu-
berta, en tódolos epígrafes que lle co-
rresponda, a instancia segundo o mode-
lo oficial de solicitude de inscrición pu-
blicado no anexo II.

2.- Tódalas instancias deberán contar
co correspondente informe, sobre a asis-
tencia ó curso, do xefe/a do servicio ou
departamento ó que pertenza o/a solici-
tante, para os efectos, entre outros, de
confirma-la súa condición de traballador
da Administración local.

3.- A falsidade ou ocultación de datos
esenciais para a selección dos aspirantes
dará lugar á exclusión automática do
curso solicitado e á imposibilidade de
participar en ningunha outra actividade
fo rm at iva convocada durante o ano
2002.

4.- As solicitudes de participación de-
berán remitirse ó departamento de For-
mación Continua da Deputación Provin-
cial:

- Por fax: 988 385 215.
- Por correo: Centro Cultural Deputa-

ción Ourense. Progreso, 30; 32003, Ou-
rense.

- Ou presentando a solicitude no Re-
xistro xeral da Deputación Provincial.

Ou de calquera das formas estableci-
das no art. 38 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento
administrativo común.

5.- A presentación dunha solicitude
supón a aceptación expresa das bases
xerais e das normas específicas de parti-
cipación e asistencia que rexen e regulan
as diferentes accións formativas da De-
putación de Ourense.

Segunda.- Acceso ás actividades.
1.- Poderá participar nesta actividade

o persoal da Administración local en ac-
tivo ó que vai dirixido o curso como des-
t i n at a rio da acción fo rm at iva , e que
cumpra os requisitos específicos esixi-
dos na convocatoria.

2.- Daráselles preferencia para acce-
deren ó curso ós traballadores das enti-
dades locais adheridas ó Programa pro-
vincial de formación continua da Depu-
tación de Ourense do ano 2002.

Terceira.- Selección dos participantes.
1.- Os criterios que se aplicarán para a

selección dos participantes son:
* A relación existente entre as fun-

cións ou tarefas que realiza o solicitante
no seu posto de traballo e a materia ou
contidos obxecto do curso.

* A clase de persoal á que pertenza o
solicitante, así como o seu grupo/cate-
goría profesional, dando preferencia ó
persoal fixo sobre o contratado.

* A data de ingreso do traballador na
Administración local, dando preferencia
ó persoal de maior antigüidade no acce-
so ó curso.

* O número de actividades formativas
realizadas na Deputación de Ourense
nos tres últimos anos, dando preferencia
ós solicitantes que realizaron un menor
número de cursos.

* As necesidades formativas do depar-
tamento, servicio ou entidade ó que
estea adscrito o traballador solicitante
do curso.

2.- A lista de seleccionados ex p o ra s e
o ficialmente no tab o l e i ro de anuncios da
D eputación Prov i n c i a l , unha vez re m at a-
do o pra zo de presentación de instancias;
ó mesmo tempo, os solicitantes poderán
obter confi rmación da súa admisión ch a-
mando ó teléfono n.º 988 385 142 ou
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consultando na páxina web : w w w. d e-
p o u re n s e. e s / web / fo rm a c i o n . h t m

3.- Dende a Deputación Provincial po-
derá comunicárselles telefonicamente ós
seleccionados a súa admisión, co fin de
obte-la confirmación sobre a súa partici-
pación na acción formativa. Os solici-
tantes admitidos que non comuniquen a
súa inasistencia con como mínimo un
día de antelación ó inicio do curso, sen
causa excepcional que o xustifique, que-
darán excluídos de participar en calque-
ra outra actividade de formación convo-
cada durante o presente ano.

Cuarta.- Diplomas e certificacións de
asistencia.

1.- Outorgaráselle-lo correspondente
diploma ós alumnos que participen con
regularidade e bo aproveitamento no de-
senvolvemento da acción formativa e
que superen satisfactoriamente as pro-
bas de avaliación do curso. Aqueles
alumnos que, tendo asistido con regula-
ridade e participado no curso, non supe-
ren satisfactoriamente as probas de ava-
liación, obterán un certificado que acre-
ditará a súa asistencia ó curso.

2.- É obrigatoria a asistencia e a pun-
tualidade a tódalas sesións do curso.
Toda inasistencia á clase deberá ser de-
bidamente xustificada polo interesado;
unha inasistencia superior ó 15%, aínda
que sexa xustificada, impedirá a expedi-
ción da certificación de asistencia.

Quinta.- Modificacións.
A Deputación de Ourense poderá va-

riar, de resultar preciso, as característi-
cas ou os contidos do curso para adapta-
los ás necesidades da administración ou
ás distintas continxencias que poidan
xurdir.

Anexo I

“Curso de actualización sobre os fon -
dos comunitarios europeos para o pe -
ríodo 2000-2006”
1.- Destinatarios.
* Persoal ó servicio da Administra-

ción local da provincia que por motivo
do seu posto de traballo teña relación di-
recta cos distintos programas europeos
de desenvolvemento rexional.

* Técnicos das corporacións locais de
Ourense con responsabilidades na xes-
tión de proxectos que puideran ser ob-
xecto de financiamento con cargo ós
fondos comunitarios.

* Axentes de desenvolvemento local e
técnicos locais de emprego.

2.- Desenvolvemento.
2.1.- Duración: 30 horas lectivas.
2.2.- Datas de realización: do 16 ó 30

de outubro de 2002
(agás os días 22 e 23 de outubro).
2.3.- Horario de clases: de 17:00 a

20:00 horas, de luns a venres.

2.4.- Lugar de impartición: Centro
Cultural da Deputación de Ourense

(Rúa do Progreso, 30, 2º andar. Ou-
rense).

2.5.- Prazas: 30 participantes por edi-
ción.

2.6.- Número de edicións: unha.
3.- Obxectivos.
* Actualizar e mellora-los coñece-

mentos dos participantes sobre tódolos
instrumentos, mecanismos e estratexias
da política rexional da Unión Europea,
que se van pór en marcha ata o ano
2006, e que poden contribuír dalgún
xeito ó desenvolvemento estructural das
entidades locais nos seus ámbitos bási-
cos.

* Proporcionarlles ós asistentes unha
información xeral e ordenada sobre os
Fondos Comunitarios Europeos para o
período 2000-2006, nos seus aspectos
máis xenéricos e simplificados, datos
que calquera xestor debe coñecer para
i n t ro d u c i rse e desenvo l ve rse neste
amplo campo.

* Preparar ós alumnos para que sexan
capaces de estudiar e analiza-los aspec-
tos concretos que contén o Plano de De-
senvolvemento Rexional, no Marco de
Apoio Comunitarios e nos programas
operativos da Unión Europea.

* Dar a coñece-los principais progra-
mas e iniciativas comunitarias de intere-
se para as entidades locais e aprender a
solicitar, tramitar e xestiona-los proxec-
tos dos citados programas.

* Examinar a nivel práctico a norma-
tiva e a documentación da Unión Euro-
pea sobre a tramitación de proxectos
para obter axudas con cargo ós fondos
comunitarios.

4.- Programa.
4.1. Conceptos xerais.
4.1.1. Os Fondos Estru c t u rais da

Unión Europea:
Obxectivos prioritarios e principios de

funcionamento.
4.1.2. A nova regulación e normas dos

Fondos Estructurais.
4.1.3. Recursos financeiros dispoñi-

bles para os Fondos Estructurais ata o
ano 2006.

4.1.4. Os obxectivos por rexións: a súa
distribución.

4.1.5. Concepto de NUTS.
4.2. División territorial da Unión Eu-

ropea: obxectivos.
4.2.1. Obxectivo n.º 1.
As rexións do Obxectivo n.º 1.
Rexións con moi baixa densidade de

poboación do Obxectivo n.º 1.
Rexións ultraperiféricas do Obxectivo

n.º 1.
Poboación beneficiaria do Obxectivo

n.º 1.
4.2.2. Obxectivo n.º 2.

As zonas con dificultades estructurais
do Obxectivo n.º 2.

Poboación beneficiaria do Obxectivo
n.º 2.

4.2.3. Obxectivo n.º 3.
4.2.4. A axuda transitoria.
4.3. A programación dos Fondos Es-

tructurais.
4.3.1. A programación dos Fondos Es-

tructurais.
4.3.2. Preparación da programación

dos Fondos Estructurais.
4.4. O proceso de programación na-

cional e rexional.
4.4.1. Conceptos básicos da progra-

mación.
4.4.2. Proceso de programación.
4.5. Iniciativas comunitarias.
4.5.1. Concepto de “iniciativa comu-

nitaria”.
4.5.2. As iniciativas comunitarias pre-

vistas para o período 2000-2006.
4.5.3. Programación das iniciat iva s

comunitarias.
4.5.4. Esquematización do contido

das iniciativas comunitarias para o perí-
odo 2000-2006: INTERREG III /
EQUAL / LEADER +

4.6. Accións innovadoras e de asisten-
cia técnica.

4.6.1. As accións innovadoras.
4.6.2. Dotación financeira das novas

accións innovadoras.
4.6.3. A asistencia técnica.
4.7. Financiamento, xestión financeira

e avaliación dos Fondos Estructurais.
4.7.1. Participación no financiamento

comunitario.
4.7.2. Modulación da part i c i p a c i ó n

dos Fondos Estructurais.
4.7.3. Límites da participación dos

Fondos Estructurais.
4.7.4. Xestión financeira dos Fondos

Estructurais.
4.7.5. Xestión e seguimento das inter-

vencións dos Fondos Estructurais.
4.7.6. Avaliación dos Fondos Estruc-

turais.
4.7.7. Reserva de eficacia xeral.
4.8. Fondos estructurais.
4.8.1. FEDER (Fondo Europeo de De-

senvolvemento Rexional).
4.8.2. FSE (Fondo Social Europeo).
4.8.3. FEOGA (Fondo Europeo de

Orientación e de Garantía Agrícola).
4.8.4. IFOP (Instrumento Financeiro

de Orientación da Pesca).
4.8.5. O Fondo de Cohesión dentro

dos Fondos Estructurais.
5.- Prazo de presentación de solicitu-

des.
O prazo de presentación das solicitu-

des para o presente curso rematará o
vindeiro 11 de outubro (venres).

Ourense, 1 de outubro de 2002.- O
p re s i d e n t e. A s d o . : José Luis Baltar
Pumar
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R. 13.356

1.- TÍTULO DA ACCIÓN FORMATIVA EDICIÓN

2.- DATOS PERSOAIS DO SOLICITANTE

Apelidos: Nome: NIF:

Enderezo: Localidade:

Provincia: C.P.: Tfno.: Móbil:

3.- DATOS ADMINISTRATIVOS

Clase de persoal:

         Funcionario       F. Interino       Laboral fixo       Laboral temporal

Grupo:

    A     B     C     D     E

 Nivel:

_______

Posto de traballo: Data de ingreso na Administración:   
           _______________

                                                       Día  /  Mes  /   Ano

Entidade de pertenza: Servicio:

Enderezo do posto de traballo: Localidade:

Provincia: Tfno.: Fax: E-mail:

4.- DECLARACIÓN-SOLICITUDE

- Declaro, baixo a miña responsabilidade, que coñezo as bases da convocatoria e que son certos os datos que figuran na presente solicitude
- Solicito participar no curso ou actividade de referencia

                 ........................................, .............. de .................................... de .................

Sinatura...................................................................................................

5.- INFORME DO XEFE DO SERVICIO

- Vista a solicitude e o interese para o servicio emítese informe:

      Favorable
                               Sobre a asistencia ó curso ou actividade solicitada

      Desfavorable

Lugar e data        Sinatura do órgano informante

Selo do servicio        Asdo.: .....................................

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN
NAS ACCIÓNS FORMATIVAS

Deputación de Ourense •  Formación Continua •  Rúa Progreso, 30-2º. Ourense
Teléfono: 988 385 142 / Fax: 988 385 215 / E-mail: formacion@depourense.es



CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA

DEL NORTE

COMISARÍA DE AGUAS

INFORMACIÓN PÚBLICA

A s u n t o : Solicitud autorización de
obras .

Peticionario: Diputación Provincial de
Ourense.

NIF nº: P3200000B
Domicilio: Rúa Progreso,32, Ourense

(Ourense).
Nombre del río o corriente: regato

Ponte Pedriña.
Punto de emplazamiento: Beariz.
Término Municipal y Provincia: Bea-

riz (Ourense).
Destino: Costrucción obra de fábrica.
Breve descripción de las obras y fina-

lidad:
Las obras consistirán en la construc-

ción de una obra de fábrica sobre el
arroyo Ponte Pedriña en el P.K.19+600
de la carretera C.V. 5 Beariz-Portela da
Cruz mediante pontón de hormigón ar-
mado de 8,00 metros de luz libre y 11,66
metros de longitud, en el término muni-
cipal de Beariz (Ourense).

Lo que se hace público para general
conocimiento por un plazo de treinta
días, contado a partir del siguiente a la
fecha de publicación del presente anun-
cio en el BOP de Ourense, a fin de que
los que se consideren perjudicados con
lo solicitado puedan presentar sus recla-
maciones, durante el indicado plazo, en
el Ayuntamiento de Beariz, o en la Con-
federación Hidrográfica del Norte (Co-
misaría de A g u a s , c / P rogre s o , nº 6-
32071-Ourense), donde estará de mani-
fiesto el expediente.

El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso
Seijas.

R. 13.198

CONFEDERACIÓN
HIDROGÁFICA

DEL DUERO

COMISARÍA DE AGUAS

ANUNCIO

Dña. M.ª del Carmen y Dña. M.ª Elsa
Pérez Prieto con domicilio en c/Pena
Corneira,, nº 8- 1º Izda, 32005 Ourense,
solicita autorización para la corta de ár-
boles, en el río Ribeira o Pigarreiro, pa-

raje “Dalquecabo”, en el término muni-
cipal de Pentes Gudiña (Ourense).

INFORMACIÓN PÚBLICA

La autorización solicitada comprende
la corta de 38 árboles situados en el río
Ribeira o Pingarreiro, paraje “Dalqueca-
bo”. El perímetro a 1,30 m del suelo es
de 90 a 100 cm.

Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 72
del Reglamento del dominio público hi-
dráulico ap robado por Real Decre t o
849/1986, de 11 de abril, a fin de que en
el plazo de treinta (30) días contados a
partir de su publicación en el BOP, pue-
dan presentar los que estén interesados,
peticiones en competencia e incompati-
bles con la anunciada, así como las re-
clamaciones que estimen pertinentes los
que se consideren perjudicados en la Al-
caldía de  32545 Pentes Gudiña (Oren-
se), o ante esta Secretaría de la Confe-
d e ración Hidrogr á fica del Duero ,
c/Muro, 5 Valladolid, hallándose de ma-
nifiesto el expediente de referencia (AR-
-OR) en la oficina de esta Confedera-
ción, sita en Zamora, Avda. Tres Cruces,
18.

Va l l a d o l i d.- El secre t a rio ge n e ra l .
Fdo.: Eduardo Mora Cazorla.

R. 13.190

XULGADOS

XULGADO DO SOCIAL N.º 2

OURENSE

EDICTO

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez,
secretario do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, dou fe de que neste xulgado e
co n.º 889/20001 e executiva 156/2002
se seguen autos e execución a pedimen-
to de dona María Isabel Rivera Cid con-
tra a executada Rabazas, S.L., sobre des-
p e d i m e n t o , e dictouse resolución do
contido literal seguinte:

Unha vez vistos os artigos citados e
demais de xeral e pertinente aplicación
acordo: Rectifico a resolución dictada
nos presentes autos do 3 de setembro de
2002 no sentido de que non procede dic-
tar auto de execución, senón que proce-
de citar ás partes de comparecencia, si-
nalándose para isto o próximo día 8 de
outubro de 2002 ás 10:00 horas na sala
de vistas deste xulgado. Asinado e rubri-
cado.

E para que conste e lle sirva de notifi-
cación de forma legal á executada Raba-
zas, S.L., con último domicilio coñecido

na r/Cardeal Quevedo, n.º 24, de Ouren-
se e da que se ignora o seu actual domi-
cilio, expido, selo e asino o presente
edicto en Ourense, o 18 de setembro de
2002. O secretario.

R. 13.180

* * *

XULGADO DE 1ª INSTANCIA N.º 5

OURENSE

EDICTO

N ú m e ro de identificación xe ra l :
32054 1 0502335/2002
Procedemento: expediente de domi-
n i o , c o n t i nuación do tracto n.º
474/2002
Sobre: outras materias.
De: Lorenzo Otero Cougil, María
Dolores Mascareñas Puga, María
Luisa Puga Arregui, Angelina Gon-
zález Galiño, Ana María Cid Prol,
Antonia María Luisa Puga Gonzá-
lez, Carmen Devesa Álvarez.
P ro c u ra d o ra : Sonia Ogando V á z-
quez.

D. Ignacio Martín García, secretario
do Xulgado de 1ª Instancia n.º 5 de Ou-
rense, fago saber que na secretaría deste
xulgado do meu cargo se segue o proce-
demento expediente de dominio conti-
nuación do tracto n.º 474/2002, a pedi-
mento da procuradora D.ª Sonia Ogando
Vázquez en representación dos promo-
ventes: Lorenzo Otero Cougil, María
Dolores Mascareñas Puga, María Luisa
Puga Arregui, Angelina González Gali-
ño, Ana María Cid Prol, Antonia María
Luisa Puga González e Carmen Devesa
Álvarez, para a inmatriculación dos pre-
dios seguintes:

- Casa sinalada co número 14 actual
(antes número 18), situada na rúa Car-
deal Quiroga da cidade de Ourense.
Componse de planta baixa, tres plantas
para seis vivendas e planta de ático para
dúas pequenas vivendas ou trasteiros. A
finalidade de continua-lo tracto abarca o
edificio descrito composto das depen-
dencias seguintes:

Predio primeiro.- Local A.- Situado na
planta baixa, parte esquerda do edificio
segundo se mira desde a fachada. Com-
ponse de entrada, local de atención ó pú-
blico, zona de probadores e zona de
aseos. A superficie útil é de 122 m2, e a
c o n s t ruída é de ap rox i m a d a m e n t e
150,50 m2. Élle anexo un terreo e patio
pegado ó local pola fachada posterior de
63,51 m2. Os lindeiros do conxunto son:
ó norte, a rúa Cardeal Quiroga, á que dá
fronte; ó sur, D. Julio Martínez Gonzá-
lez; ó leste, edificio número 16 desa rúa;
ó oeste, portal, escaleiras, paso traseiro e
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D. Julio Martínez González. Referencia
catastral 3781103 NG9838S 0001 QT.-
Porcentaxe do 24,12% en relación ó
100% do inmoble.

Predio segundo.- Local B.- Situado na
planta baixa, parte dereita do edificio se-
gundo se mira desde a súa fachada.
Componse actualmente de: corpo dian-
teiro con despacho ó público, corpo in-
termedio de almacén, e corpo de aseos.
A superficie útil é de 72,62 m2, e a
construída é de aproximadamente 88,33
m2. Os lindeiros do conxunto son: ó
norte, a rúa Cardeal Quiroga, á que dá
fronte; ó sur, D. Julio Martínez Gonzá-
lez; ó leste, portal e paso traseiro; ó
oeste, edificio n.º 12 da rúa Cardeal Qui-
roga. Refe rencia cat a s t ral 3781103
NG9838S 0002 WY.- A este predio co-
rrespóndelle a porcentaxe do 12,41% en
relación ó 100% do inmoble.

Predio terceiro.- Piso primeiro A, de-
reita, destinado a vivenda. Componse
das dependencias seguintes: vestíbulo
de entra d a , d o rm i t o rio principal con
ve s t i d o r, d o rm i t o rio dous á fa ch a d a
principal, dormitorio tres formando ita-
liana co número dous, gabinete, corre-
dor de comunicación, dormitorio catro
formando italiana co salón, salón á fa-
chada posterior, trasteiro, galería, coci-
ña, baño e dous balcóns á fachada prin-
cipal. Conta cunha superficie construída
de aproximadamente 140,46 m2 (incluí-
da a parte proporcional de escaleiras),
engadíndolle a parte proporcional do
portal como elemento común, quédase
en 143,56 metros cadrados construídos.
Os seus lindeiros son: ó norte, rúa Car-
deal Quiroga; ó sur, voos do edificio
sobre patio e xardíns trasteiros do local
baixo A; ó leste, edificio número 16 da
mesma rúa; e ó oeste, piso primeiro B
( e s q u e rd a ) , e caixa de escaleiras no
medio. Refe rencia cat a s t ral 3781103
NG9838S 0004 RI.- A este predio co-
rrespóndelle a porcentaxe do 9,02% en
relación ó 100% do inmoble.

Predio cuarto.- Piso primeiro B, es-
querda, destinado a vivenda, coa distri-
bución seguinte: vestíbulo de entrada e
comunicación, despacho administrativo
e oficina á fachada, despacho de direc-
ción e oficina, aulas de formación, aseos
e despensa. Conta cunha superfi c i e
construída de aproximadamente 148,09
m2. Os seus lindeiros son: ó norte, rúa
Cardeal Quiroga; ó sur, voos do edificio
sobre servidume do trasteiro; ó leste,
piso primeiro A (dereita), con caixa de
escaleiras no medio; e ó oeste, edificio
número 12 da mesma rúa. Referencia
catastral 3781103 NG9838S 0003 EU.
A este predio correspóndelle a porcenta-
xe do 9,50% en relación ó 100% do in-
moble.

Predio quinto.- Piso segundo A, derei-
ta, destinado a vivenda. Componse das
dependencias seguintes: vestíbulo de en-
trada, dormitorio principal con vestidor,
d o rm i t o rio dous á fa chada pri n c i p a l ,
dormitorio tres formando italiana co nú-
mero dous, gabinete, corredor de comu-
nicación, dormitorio catro formando ita-
liana co salón, salón á fachada posterior,
trasteiro, galería, cociña, baño e dous
balcóns á fa chada principal. Conta
cunha superficie útil de 116,65 m2,
sendo a construída de 140,31 m2. Os
seus lindeiros son: ó norte, rúa Cardeal
Quiroga; ó sur, voos do edificio sobre
patio e xardíns trasteiros do local baixo
A; ó leste, edificio número 16 da mesma
rúa; e ó oeste, piso segundo B, esquerda,
e caixa de escaleiras no medio. Referen-
cia catastral 3781103 NG9838S 0005
TO. A este predio correspóndelle a por-
centaxe do 9,02% en relación ó 100%
do inmoble.

Predio sexto.- Piso segundo B, es-
querda, destinado a vivenda. Componse
das dependencias seguintes: vestíbulo
de entrada, corredor de comunicación,
sala dianteira con armario, despensa,
dormitorio número un á fachada, dormi-
torio número dous, apegado ó dormito-
rio número tres, dormitorio número tres,
interior, dormitorio número catro, ape-
gado ó salón trasteiro, cociña, galería
traseira, despensa, baño e dous balcóns
á fachada principal. Conta cunha super-
ficie útil de 122,58 m2, sendo a cons-
truída de aproximadamente 149,94 m2.
Os seus lindeiros son: ó norte, rúa Car-
deal Quiroga; ó sur, voos do edificio
sobre servidume do trasteiro; ó leste,
piso segundo A, dereita, con caixa de es-
caleiras no medio; e ó oeste, edificio nú-
mero 12 da mesma rúa. Referencia ca-
tastral 3781103 NG9838S 0006 YP.- A
este predio correspóndelle a porcentaxe
do 9,50% en relación ó 100% do inmo-
ble.

Predio sétimo.- Piso terceiro A, derei-
ta, destinado a vivenda. Componse das
dependencias seguintes: vestíbulo de en-
trada, dormitorio principal con vestidor,
d o rm i t o rio dous á fa chada pri n c i p a l ,
dormitorio tres formando italiana co nú-
mero dous, gabinete, corredor de comu-
nicación, dormitorio catro formando ita-
liana co salón, salón á fachada posterior,
trasteiro, galería, cociña, baño e dous
balcóns á fa chada principal. Conta
cunha superficie útil de 117,65 m2,
sendo a construída aproximadamente de
140 m2. Os seus lindeiros son: ó norte,
rúa Cardeal Quiroga; ó sur, voos do edi-
ficio sobre patio e xardíns trasteiros do
local baixo A; ó leste, edificio número
16 da mesma rúa; e ó oeste, piso tercei-
ro B esquerda, e caixa de escaleiras no

medio. Refe rencia cat a s t ral 3781103
NG9838S 0007 UA.- A este predio co-
rrespóndelle a porcentaxe do 9,02% en
relación ó 100% do inmoble.

Predio oitavo.- Piso terceiro B, es-
querda, destinado a vivenda. Componse
das dependencias seguintes: vestíbulo
de entrada, corredor de comunicación,
sala dianteira con armario, despensa,
dormitorio número un á fachada, dormi-
torio número dous, apegado ó dormito-
rio número tres, dormitorio número tres,
interior, dormitorio número catro, ape-
gado ó salón trasteiro, cociña, galería
traseira, despensa, baño e dous balcóns
á fachada principal. Conta cunha super-
ficie construída de ap rox i m a d a m e n t e
147,63 m2. Os seus lindeiros son: ó
norte, rúa Cardeal Quiroga; ó sur, voos
do edificio sobre servidume do trasteiro;
ó leste, piso terceiro A, dereita, con
caixa de escaleiras no medio; e ó oeste,
edificio número 12 da mesma rúa. Refe-
rencia cat a s t ral 3781103 NG9838S
0008 IS. A este predio correspóndelle a
p o rc e n t a xe do 9,50% en relación ó
100% do inmoble.

Predio noveno.- Piso bufarda A-derei-
ta, destinada a trasteiros. Componse das
dependencias seguintes: corredor, cuar-
to A escaleiras 1, cuarto 2 trasteiro,
cuarto interior 1, cuarto interior 2 A es-
caleiras e outro cuarto máis, total 6 cuar-
tos. As súas luces son a través das esca-
leiras e da cuberta do edificio. Conta
cunha superficie útil de 64,07 m2, sendo
a construída de aproximadamente 76,88
m2. Os seus lindeiros son: ó norte, rúa
Cardeal Quiroga; ó sur, voos do edificio
sobre patio e xardíns trasteiros do local
baixo A; ó leste edificio número 16 da
mesma rúa; e ó oeste, bufarda e caixa de
escaleiras no medio. Referencia catas-
tral 3781103 NG9838S 0009 OD.- A
este predio correspóndelle a porcentaxe
do 2,82% en relación co 100% do inmo-
ble.

Predio décimo.- Piso bufarda B-es-
querda, destinada inicialmente a viven-
da. Componse das dependencias seguin-
tes: vestíbulo de entrada, corredor, habi-
tación escaleiras, antiga cociña, habita-
ción ó vestíbulo e escaleiras, habitación
á fachada principal, habitación en italia-
na co dormitorio principal, habitación
interior 1, habitación interior 2 e sala
trasteiro. As súas luces son a través da
cuberta do edificio e a escaleiras. Conta
cunha superficie útil de 90,97 m2, sendo
a construída de ap rox i m a d a m e n t e
109,16 m2. Os seus lindeiros son: ó
norte, rúa Cardeal Quiroga; ó sur, voos
do edificio sobre servidume traseira; ó
leste, bufarda A-dereita e con caixa de
escaleiras no medio; ó oeste, edificio
número 12 da mesma rúa. Referencia

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE OURENSE 5Luns, 7 de outubro de 2002 - N.º 231



catastral 3781103 NG9838S 0009 OD.
A este predio correspóndelle a porcenta-
xe do 5,09% en relación ó 100% do in-
moble.

Mediante este edicto e consonte co
a c o rdado na providencia desta dat a ,
convócase ás persoas con domicilio des-
coñecido, e ás persoas ignoradas ás que
lles puidera prexudica-la inscrición que
se solicita, para que no termo dos dez
días seguintes á publicación deste edicto
poidan comparecer no expediente para
alega-lo que lle conveña ó seu dereito.

Ourense, 18 de setembro de 2002.- O
secretario.

R. 13.157

CONCELLOS

O PEREIRO DE AGUIAR

EDICTO

Elevouse a definitivo, por non presen-
taren reclamacións, o acordo plenario
adoptado na sesión que tivo lugar o 13
de xullo de 2002, de aprobación provi-
sional de imposición da taxa por licen-
cia de actividades e apertura de estable-
cementos, que se transcribe de seguido e
da Ordenanza fiscal reguladora desta,
que se xunta como anexo deste edicto.
Publícase en cumprimento do disposto
no artigo 17.4 da Lei 39/1988, do 28 de
decembro.

6.- Ordenanza fiscal reguladora da
taxa pola licencia de actividades e aper-
tura de establecementos.

Como é necesario usa-los recursos
económicos que establece o art i go
2.1.b), da Lei 39/1988, do 28 de decem-
bro, entre os que se atopa a referida taxa,
tramitouse o expediente administrativo
para impoñer e ordea-lo devandito tribu-
to.

Vistos os informes favorables da Se-
cretaría e Intervención e o informe téc-
nico-económico sobre o custo do servi-
cio e avaliación do rendemento da taxa,
así como a proposta da Alcaldía, no
mesmo sentido, os asistentes (oito dos
once concelleiros que de dereito inte-
gran a corporación), acórdase.

1.- Aprobar, provisionalmente, a im-
posición da taxa pola licencia de activi-
dades e apertura de establecementos e
ordenala do xeito que regula a ordenan-
za fiscal, figurando o seu texto anexo á
memoria da Alcaldía que encabeza o ex-
pediente, conforme ó disposto no artigo
15.1 da citada lei.

2.- Expoñer ó público o presente acor-
do e a ordenanza fiscal, tal como pre-

ceptúa o artigo 17.1 e 2 da mencionada
lei.

3.- Elevar a definitivo este acordo se
non presentaran reclamacións contra del
e cotinua-lo expediente ata o seu remate
de acordo co procedemento previsto no
artigo 17.4 e 5 da repetida lei.

4.- A referida ordenanza fiscal entrará
en vigor o mesmo día da súa publica-
ción no BOP e permanecerá vixente ata
a súa modificación ou derrogación ex-
presa.

Anexo

Ordenanza fiscal reguladora da taxa
pola licencia de actividades e apertu -
ra de establecementos.

Fundamento e natureza
Artigo 1º
No uso das facultades concedidas

polos artigos 133.2 e 142 da Constitu-
ción e o artigo 106 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases de réxime
local e de conformidade co disposto nos
artigos 15 e 19 da Lei 39/1988, do 28 de
decembro, reguladora das facendas lo-
cais, este concello mantén a taxa pola li-
cencia de apertura de establecementos,
que se rexerá pola presente ordenanza
fiscal, na que as súas normas atenden ó
p revisto no art i go 58 da citada Lei
39/1988.

Feito impoñible
Artigo 2º
1.- Constitúe o feito impoñible da taxa

a actividade municipal, tanto técnica
como administrativa, tendente a unificar
se os establecementos industriais, mer-
cantís e comerciais reúnen as condicións
de tranquilidade, sanidade e salubridade
e calesquera outras esixidas polas co-
rrespondentes ordenanzas e regulamen-
tos municipais ou normas xerais para o
seu normal funcionamento, como presu-
posto necesario e previo para o outorga-
mento por este concello da licencia de
apertura á que se refire o artigo 22 do
regulamento de servicios das corpora-
cións locais.

2.- Para tal efecto, terán a considera-
ción de apertura:

a) A instalación por vez primeira do
establecemento para dar comezo ás súas
actividades.

b) A variación ou ampliación da acti-
vidade desenvolvida no establecemento,
aínda que continúe o mesmo titular.

c) A ampliación do establecemento e
calquera alteración que se leve a cabo
neste e que afecta ás condicións sinala-
das no número 1 deste artigo, esixindo
nova verificación destas.

3.- Entenderase por establecemento
industrial ou mercantil toda edificación
habitable, estea ou non aberta ó público,

que non se destine exclusivamente a vi-
venda e que:

a) Se dedique ó exercicio dalgunha ac-
tividade empresarial, fabril, artesá, de
construcción, comercial ou de servicios
que esté suxeita ó imposto de activida-
des económicas.

b) Aínda sen desenvolvérense aquelas
actividades, sirvan de auxilio ou com-
plemento para estas, ou teñan relación
con elas de xeito que lles proporcionen
b e n e ficios ou ap rove i t a m e n t o s , c o m o
por exemplo, sedes sociais, axencias,
delegacións ou sucursais de entidades
xurídicas, escritorios, oficinas, despa-
chos ou estudios.

4.- Para tal efecto, entenderase incluí-
do no feito impoñible da taxa o cambio
de titularidade que recolle o artigo 13 do
Regulamento dos servicios das corpora-
cións locais.

Suxeito pasivo
Artigo 3º
Son suxeitos pasivos contribuíntes as

persoas físicas e xurídicas e as entidades
ás que se refire o artigo 33 da Lei xeral
tributaria, titulares das actividades que
se pretende desenvolver ou, de se-lo
caso, se desenvolvan en calquera esta-
blecemento industrial ou mercantil.

Responsables
Artigo 4º
1.- Responderán solidariamente das

obrigas tributarias do suxeito pasivo, as
persoas físicas e xurídicas ás que se re-
firen os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tri-
butaria.

2.- Serán responsables subsidiarios os
administrados das sociedades e os síndi-
cos, interventores ou liquidadores de
quebra, concursos, sociedades e entida-
des en xeral, nos supostos e co alcance
que sinala o artigo 40 da Lei xeral pre-
supostaria.

Base impoñible
Artigo 5º
Constitúe a base impoñible da taxa, a

cota íntegra que lle corresponde á activi-
dade obxecto da licencia nas tarifas do
imposto sobre actividades económicas.
Importe total da débeda tributaria (cota
municipal + recarga provincial).

Cota tributaria
Artigo 6º
1.- A cota tri bu t a ria determ i n a ra s e

aplicando á base impoñible os coefi-
cientes que se sinalan no cadro seguinte:

Descrición; coeficiente.
Licencia de apertura de establecemen-

tos non suxeitos á normativa medioam-
biental ou o Regulamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas e perigo-
sas; 1,04.

Licencia de apertura de establecemen-
tos suxeitos á normativa medioambien-
tal ou o Regulamento de actividades
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molestas, insalubres, nocivas e perigo-
sas; 2,09.

Licencia de apertura de establecemen-
tos por ampliación de novas actividades
que non precisen novo proxecto técnico;
0,52.

Licencia de apertura de establecemen-
tos por cambio de titularidade, que non
precisen novo proxecto técnico; 0,52.

2.- A cota tributaria esixirase por uni-
dade local.

3.- En caso de desestimento da licen-
cia, as cotas para liquidar serán o 50%
das sinaladas no número 2 anterior, sem-
pre que a actividade municipal se inicia-
ra efectivamente.

4.- Nos supostos comprendidos entre
a letra b), apartado 3 do artigo 2 da pre-
sente ordenanza, a cota tributaria deter-
minarase aplicando a mesma porcentaxe
que se utilizou para determina-la cota da
actividade principal,sempre que esta ac-
tividade auxiliar estea exenta do paga-
mento do imposto de actividades econó-
micas.

5.- En calquera caso, o concello pode-
rá reduci-la cota prevista no número an-
terior ata o 50% cando exista manifesta
desproporción entre a cota para pagar e
o beneficio económico que a actividade
auxiliar reporte á principal.

6.- Establécese unha cota mínima de
73 euros para tódolos supostos non pre-
vistos nos epígrafes da tarifa.

Exencións
Artigo 7º
Non se concederá ningunha exención

na exacción de taxas, agás as permitidas
e autorizadas pola lexislación vixente,
así como as súas bonificacións que serán
estudiadas pola Corporación para cada
caso particular.

Obriga de contribuír
Artigo 8º
1.- Aplícase a taxa e nace a obriga de

contribuír cando se inicie a obriga muni-
cipal que constitúe o feito impoñible. A
estes efectos, entenderase iniciada dita
actividade na data de presentación da
oportuna solicitude da licencia de aper-
tura, se o suxeito pasivo formulase ex-
presamente esta.

2.- Cando a apertura tivera lugar sen
obte-la debida licencia, a taxa aplicarase
cando se inicie efectivamente a activida-
de municipal conducente a determinar
se o establecemento reúne ou non as
condicións esixibles, con independencia
da iniciación do expediente administra-
tivo que pode instruírse para autoriza-la
apertura do establecemento ou decreto,
se non fora autorizable a dita apertura.

3.- A obriga de contribuír, unha vez
nacida, non se verá afectada, de ningún
xeito pola denegación da licencia solici-

tada ou pola concesión desta condicio-
nada á modificación das condicións do
establecemento, nin pola renuncia ou
desestimento do solicitante unha vez
concedida a licencia.

Declaración
Artigo 9º
1.- As persoas interesadas na obteción

dunha licencia de apertura dun estable-
cemento industrial ou mercantil presen-
tarán previamente, no rexistro xeral, a
oportuna solicitude, coa especificación
da actividade ou actividades para desen-
volver no local.

2.- Se despois de formulada a solicitu-
de de licencia de apertura se variase ou
ampliase á actividade no establecemen-
to, ou ben, se ampliase o local previsto
dende o inicio, estas modificacións po-
ñeranse en coñecemento da administra-
ción municipal co mesmo detalle e al-
cance que se esixe na declaración pre-
vista no número anterior.

Liquidación e ingresos
Artigo 10º
1.- De conformidade coa previsión re-

gulada no artigo 26 da Lei 39/1988, do
28 de decembro, esixirase o depósito
previo do importe total da cota produci-
da, sen o cal requisito non poderá ser ad-
mitida a trámite a solicitude referida no
artigo anterior.

2.- O importe do depósito constituído
devolveráselle ó interesado sempre e
cando por causas non imputables ó
mesmo se deixara de realizar a activida-
de.

Inspección e recadación
Artigo 11º
1.- En todo o relativo á cualificación

das infraccións tributarias, así como á
d e t e rminación das sancións que por
estas corresponden en cada caso, aplica-
rase o réxime regulado na Lei xeral tri-
butaria e nas disposicións que a comple-
mentan e desenvolven, artigo 77 e se-
guintes da Lei xeral tributaria.

2.- De conformidade co disposto nos
artigos 78 e 83 da Lei xeral tributaria
considerarase infracción simple o in-
cumplimento da obriga formal de pre-
sentar a este concello a declaración sina-
lada no artigo 9º, cando a apertura tive-
ra lugar sen obte-la oportuna licencia.
Tal incuplimento será sancionado coa
multa de 61 euros.

Disposición final
A presente Ordenanza fiscal entrará

en vigor o día da súa publicación íntegra
no BOP, e permanecerá vixente ata a súa
modificación ou derrogación expresa.

O Pereiro de Aguiar, 1 de outubro de
2002.- O alcalde.

R. 13.289

ANUNCIO

Proxecto de urbanización do sector
SUR-4, Moreiras (Plan Xeral de Orde-
nación Municipal de Pereiro de Aguiar -
Ourense): Aprobación definitiva.

De conformidade co disposto no art.
48 da Lei 1/1997, do 24 de marzo, do
solo de Galicia, faise saber que:

O Pleno do Concello, na sesión extra-
ordinaria do 28 de setembro de 2002,
adoptou entre outros, o seguinte acordo:

6.1 Aprobar definitivamente o proxec-
to de urbanización do sector SUR-4,
Moreiras, a instancia de Xestur Ouren-
se, S.A., e redactado polo enxeñeiro de
camiños, canles e portos D. Pablo Gon-
zález Rodríguez.

6.2 Continua-lo procedemento de
acordo co establecido na Lei 1/1997.

Contra o expresado acordo cabe inter-
poñer recurso contencioso-administrati-
vo ante a sala correspondente do Tribu-
nal Superior de Xustiza de Galicia, no
prazo de dous meses, contados a partir
do día seguinte ó da súa última publica-
ción (no BOP ou no DOG), se ben, pre-
v i a m e n t e, e con carácter potestat ivo ,
cabe interpoñer recurso de reposición
ante o Pleno do Concello no prazo dun
mes. Neste caso, contra a desestimación
do recurso de reposición, o prazo para
interpoñe-lo recurso contencioso admi-
nistrativo será de dous meses, contado
desde o día seguinte ó da notificación,
ou de seis meses, contados desde a de-
sestimación presunta, que se entenderá
p roducida polo tra n s c u rso dun mes
desde a interposición da reposición.

O Pereiro de Aguiar, 2 de outubro de
2002.- O alcalde.

R. 13.318

* * *

ANUNCIO

Proxecto de compensanción do polí-
gono sector SUR-4, Moreiras. Aproba-
ción definitiva.

O Pleno do Concello, na sesión extra-
ordinaria do 28 de setembro de 2002,
adoptou entre outros, o seguinte acordo:

7.1.- Aproba-lo proxecto de compen-
sación do “polígono sector SUR-4, Mo-
reiras, redactado polo arquitecto don Ig-
nacio Inaraja Bobo, a instancia de Xes-
tur Ourense, S.A.

7.2.- Continua-lo procedemento de
acordo co disposto na Lei 1/1997, do
solo de Galicia e demais disposicións
concordantes.

Contra o expresado acordo cabe inter-
poñer recurso contencioso-administrati-
vo ante a sala correspondente do Tribu-
nal Superior de Xustiza de Galicia, no
prazo de dous meses, contados a partir
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do día seguinte ó da súa última publica-
ción (no BOP ou no DOG), se ben, pre-
v i a m e n t e, e con carácter potestat ivo ,
cabe interpoñer recurso de reposición
ante o Pleno do Concello no prazo dun
mes. Neste caso, contra a desestimación
do recurso de reposición, o prazo para
interpoñe-lo recurso contencioso admi-
nistrativo será de dous meses, contado
desde o día seguinte ó da notificación,
ou de seis meses, contados desde a de-
sestimación presunta, que se entenderá
p roducida polo tra n s c u rso dun mes
desde a interposición da reposición.

O Pereiro de Aguiar, 2 de outubro de
2002.- O alcalde.

R. 13.319

* * *

A TEIXEIRA

Unha vez iniciado o procedemento de
expropiación forzosa para a ocupación
dos bens e dereitos necesarios para a re-
alización da obra “camiño de acceso a
Soutelo, Igrexa, Barrio”, o Pleno do
Concello da Teixeira, na sesión ordina-
ria que tivo lugar o 1 de outubro de
2002, aprobou o documento técnico de
valoración dos terreos afectados redac-
tado polo enxe ñ e i ro agrónomo don
Pablo Millán Trillo, así como a relación
de bens e dereitos afectados polo expe-
diente de expropiación e propietarios
destes que se recolle como anexo ó pre-
sente edicto, tendo por declarada a utili-
dade pública e a necesidade de ocupa-
ción dos terreos por figura-la obra in-
cluída en Planos Provinciais deb i d a-
mente aprobados.

Ábrese período de información públi-
ca por espacio de 20 días hábiles, conta-
dos dende o día seguinte ó da publica-
ción do presente edicto no BOP, coa fi-
nalidade de que os interesados poidan
examina-lo documento técnico de valo-
ración, o proxecto e demais documenta-
ción que integra o expediente, para a
presentación das reclamacións e alega-
cións que consideren oportunas. De
igual modo durante o citado prazo, os
i n t e resados poderán ach egar cantos
datos permitan a rectificación de posi-
bles erros na relación de bens e dereitos
a fectados ou opors e, por razóns de
fondo ou de forma, á necesidade de ocu-
pación, consonte co disposto no artigo
19 da Lei de expropiación forzosa. Así
mesmo, só para os efectos de corrección
de erros na relación, calquera persoa po-
derá formular alegacións.

Anexo: relación de bens e dereitos
afectados polo expediente de expropia-
ción.

Predio n.º 1 e único:
Propietario: herdeiros de don Jesús

Domínguez Fernández.
Paraxe: rúa Nova.
Cultivo: labradío.
N.º de polígono: 15. N.º de parcela ca-

tastral: 46.
Terreo afectado: 20 metros cadrados.
A Teixeira, 2 de outubro de 2002.- O

alcalde.

R. 13.324

* * *

Anuncio de adxudicación de obras do
Plano Base 2002.

1.- Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello da Teixeira

(Ourense).
b) Dependencia que tramita o expe-

diente: Secretaría.
2.- Obxecto dos contratos.
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descrición do obxecto: “Camiño a

Soutelo pola Igrexa de Lumeares” (n.º
75/02).

c) Lote: único.
d) Pre zo de licitación: 5 7 . 1 0 0 , 0 0

euros.
e) Boletín ou diario oficial e data de

publicación do anuncio de licitación:
BOP 9 de agosto de 2002 (n.º 182).

3.- Tra m i t a c i ó n , p rocedemento e
forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
c) Forma: concurso.
4.- Adxudicación.
a) Data: 19 de setembro de 2002.
b) Contratista: “Construcciones Be-

nigno Álvarez, S.L.”.
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación:

57.100,00 euros.
e) Mellora: 9.950,00 euros.
Isto faise público en cumprimento do

disposto no artigo 93.2 do texto refundi-
do da Lei de contratos das administra-
cións públicas.

A Teixeira, 30 de setembro de 2002.-
O alcalde.

R. 13.326

* * *

OURENSE

EDICTO

O Excmo. Concello en Pleno, na se-
sión ordinaria que tivo lugar o día 4 de
outubro do ano 2002, aprobou provisio-
nalmente a modificación das ordenanzas
fiscais deste concello, as cales se expo-
ñen ó público no Servicio de Facenda
deste concello, durante o prazo de 30
días hábiles, contados a partir do se-

guinte ó da inserción do presente edicto
no BOP, de acordo co artigo 17 da Lei
39/1988, do 28 de decembro, reguladora
das facendas locais, dentro dos cales os
interesados poderán examina-los ditos
expedientes e presenta-las reclamacións
que estimen oportunas, as cales deberán
ser dirixidas ó Sr. alcalde desta corpora-
ción.

Ourense, 4 de outubro de 2002.- O al-
calde. Asdo.: Manuel J. Cabezas Enrí-
quez.

R. 13.379

* * *

O Concello en Pleno, na sesión ordi-
naria que tivo lugar o día 4 de outubro
de 2002, aprobou inicialmente o orza-
mento xeral para o exercicio 2003, inte-
grado polo orzamento do concello e do
Consello Municipal de Dep o rt e s , a s í
como o cadro de persoal e a relación de
postos de traballo que se unen como
anexo.

Exponse ó público durante o prazo de
15 días, contados a partir do seguinte ó
da publicación deste edicto no BOP, nas
oficinas de Xestión Económica, durante
os cales os interesados poderán exami-
na-lo expediente e presentar reclama-
cións ante o Pleno.

Publícase isto cumprindo o disposto
no artigo 150 da Lei 39/1988, do 28 de
decembro, reguladora das facendas lo-
cais.

Ourense, 4 de outubro de 2002.- O al-
calde. Asdo.: Manuel Jaime Cabezas
Enríquez.

R. 13.380

* * *

CONSORCIO LOCAL OS PEARES

EDICTO

Corrección de erros (por omisión).

No antepenúltimo parágrafo da certi-
ficación do acordo do Consello Xeral do
Consorcio Local dos Peares, publicado
no BOP de Ourense n.º 223, o 27-09-
2002, co R. 13.175, onde di: “... os ple-
nos dos concellos integrantes do Con-
sorcio”, debe dicir: “... os plenos dos
concellos e deputacións integrantes do
Consorcio”.

No penúltimo parágrafo, onde di: “...
pola maioría dos concellos consorcia-
dos, ...”, debe dicir: “... pola maioría das
deputacións e concellos consorciados,
...”.

Os Peares, 30 de setembro de 2002.-
O presidente.

R. 13.287
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