
ANUNCIO  RELATIVO  Á  APROBACIÓN  INICIAL  DO  PLAN  ESPECIAL  DE
INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS NA RÚA DE ANTÓN FRAGUAS, DA UNIDADE DE
ACTUACIÓN Nº 35 DO PXOU

A Xunta de goberno local do Concello de Pontevedra, na sesión ordinaria que tivo lugar
en  data  02/02/2015,  adoptou  o  seguinte  acordo  que,  na  súa  parte  dispositiva
literalmente, dí:

(...)“  Primeiro.- Prestar aprobación inicial ao“Plan Especial de Infraestruturas e dotacións
na rúa Antón Fraguas (Pontevedra)”, na unidade de actuación 35 do PXOU, instrumento
urbanístico formulado por este Concello e redactado pola arquitecta municipal adscrita á
oficina técnica de arquitectura e planeamento en data 2/12/2014,  para execución da
sentenza  ditada  o  23/06/2011,  no  procedemento  ordinario  4601/2007  pola  sección
segunda  da  sala  do  contencioso  administrativo  do  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de
Galicia,  confirmada  pola  sentenza  do  Tribunal  Supremo  de  09/05/2014,  ditada  no
recurso de casación núm. 5634/2011. 

Segundo.- Someter a información pública o expediente incluíndo o resumo executivo,
por prazo de un mes mediante a publicación de anuncio no “Diario Oficial” de Galicia,
“Boletín  Oficial”  da  Provincia,  Taboleiro  de  Editos  do  Concello,  na  páxina  web
http://www.pontevedra.eu e en dous xornais de maior difusión da Provincia, a efectos de
que  durante  dito  período  poidan  formularse  as  alegacións  e  suxestións  pertinentes,
computándose o remate do referido prazo de alegacións dende a data de publicación do
anuncio no “Diario Oficial”  de Galicia,  dilixenciándose a documentación exposta pola
Secretaria  Xeral,  con  notificación  individual  aos  propietarios  do  terreos  afectados
segundo relación catastral incorporada ao expediente e, particularmente, ás entidades
mercantís “Construcciones y Obras Veteris S.L.” e a “Tejima España S.A.”, á que se terá
como constituída en parte e interesada no expediente; notificación que se fará por medio
de anuncios no Taboleiro de editos do Concello e BOP cando sexan descoñecidos, sexa
ignorado o lugar de notificación ou tentada esta non se puidera practicar.

Terceiro  .- Interesar durante o período de información pública do expediente, informe de
Augas de Galicia que deberá ser emitido no prazo máximo de un mes durante, segundo
o  establecido  no   artigo  86.1b)  da  Lei  9/2002,  do  30  de  decembro,  de  ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia en relación co artigo 39 da Lei 9/2010,
do 4 de novembro, de augas de Galicia. (...)”

-Resumo executivo:



-

Pontevedra, 06 de febreiro de 2015

O Alcalde O concelleiro secretario da 

    Xunta de Goberno local

Miguel Anxo Fernández Lores Raimundo González Carballo
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