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tro da sede dos servizos centrais do Instituto Galego
da Vivenda e Solo (Polígono das Fontiñas, Área Cen-
tral, s/n, Santiago de Compostela), antes das 14.00
horas do día 23 de setembro de 2009.

Cando a proposición se envíe por correo, o licita-
dor deberá xustificar a data de imposición do envío
na oficina de correos e anunciarlle ao órgano de con-
tratación a remisión da dita oferta mediante telegra-
ma ou fax (nº 981 54 16 00) no mesmo día.

9. Posibilidade de variantes.

Non se admiten.

10. Apertura das ofertas.

O acto público de apertura do sobre B (documen-
tación relativa a criterios non avaliables de forma
automática) terá lugar no salón de actos da sede dos
servizos centrais do Instituto Galego da Vivenda e
Solo, ás dez (10.00) horas, nun prazo non superior a
7 días contados desde a apertura da documentación
administrativa que será anunciada no perfil do con-
tratante.

O acto público de apertura do sobre C (documen-
tación relativa a criterios avaliables de forma auto-
mática) tendrá lugar no salón de actos da sede dos
servizos centrais do Instituto Galego da Vivenda e
Solo, ás dez (10.00) horas da data que será anuncia-
da, con tres días hábiles de antelación ao da súa rea-
lización, no perfil do contratante.

11. Gasto do anuncio.

O importe dos anuncios será por conta do adxudi-
catario.

12. Data de envío deste anuncio ó Diario Oficial
de la Unión Europea: 3 de agosto de 2009.

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2009.

Antonio José Boné Pina
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda

e Solo

Anuncio do 6 de agosto de 2009 polo que
se somete a información pública a modifi-
cación puntual do proxecto sectorial e do
correspondente proxecto de urbanización
do parque empresarial de Mos, na provin-
cia de Pontevedra, aprobado polo Conse-
llo da Xunta de Galicia do 19 de abril de
2007 (Diario Oficial de Galicia núme-
ro 86, do 4 de maio).

En cumprimento do disposto nos artigos 25 da
Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do
territorio de Galicia, e 13 e 14 do Decreto 80/2000,
do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e pro-
xectos sectoriais de incidencia supramunicipal,
sométese a información pública para os efectos e

durante o prazo que logo se precisa a seguinte docu-
mentación:

-Modificación puntual do proxecto sectorial e do
proxecto de urbanización do parque empresarial de
Mos (Pontevedra): sométese a información pública
durante o prazo dun (1) mes contado a partir da publi-
cación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia,
para os efectos da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de
ordenación do territorio de Galicia e do Decreto
80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans
e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal.

Durante os prazos referidos calquera persoa poderá
examinar a dita documentación, en horario de oficina,
nas dependencias do Instituto Galego da Vivenda e
Solo, sitas no Polígono das Fontiñas, Área Central,
s/n, Santiago de Compostela, e no concello de Mos, e
presentar ante o IGVS as alegacións, documentos e
xustificacións que considere pertinentes. Así mesmo,
a devandita documentación aparecerá publicada na
páxina web do Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2009.

Antonio José Boné Pina
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda

e Solo

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Resolución do 16 de xullo de 2009, da
Dirección de Recursos Humanos, pola que
se emprazan as partes interesadas no
recurso contencioso-administrativo inter-
posto por Belén García Sobrino.

No Xulgado do Contencioso-Administrativo núme-
ro tres da Coruña tramítase o recurso 239/2009 (pro-
cedemento abreviado), interposto por Belén García
Sobrino, contra a desestimación do recurso de alza-
da interposto pola recorrente contra as listaxes defi-
nitivas de persoas aspirantes a vinculacións tempo-
rais nas institucións sanitarias do Servizo Galego de
Saúde (categoría de técnico especialista en hixiene
bucodental, área da Coruña).

O que se notifica para xeral coñecemento de todas
as persoas interesadas no procedemento, que son
emprazadas para que poidan comparecer no xulgado
como demandadas no prazo de nove días, de confor-
midade co previsto no artigo 49 da Lei 29/1998, do
13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-
administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2009.

Esperanza Fernández Lago
Directora de Recursos Humanos


