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ANUNCIO. 

 

ASUNTO: Aprobar a iniciación do procedemento de deslinde do espazo público ocupado 

pola Fonte da Santiña en Deixebre (EXP. 2020/X999/000097).   

 

O Pleno da Corporación en sesión extraordinaria celebrada o 22.12.2020, procedeu a 

adoptar o seguinte acordo referente ao expediente de deslinde do espazo público ocupado 

pola Fonte da Santiña en Deixebre: 

 

“Primeiro: Iniciar o procedemento de deslinde do espazo ocupado pola fonte Fonte da 

Santiña e o seu entorno na parroquia de Deixebre delimitándose a referida parcela ata o 

arranque do terraplén da autoestrada e resultando unha superficie de 204,03 m2 e cos 

seguintes lindeiros: 

 

Norte: Camiño público 

Sur: Camiño público 

Este: Camiño público 

Oeste: Autoestrada AP 9 

 

Xúntase o plano a esta proposta 

 

Segundo: Notificar aos propietarios das fincas colindantes e titulares doutros dereitos reais 

no caso de ser coñecidos, o inicio do expediente de deslinde, indicando o día, hora e lugar 

en que comezarán as labores de deslinde e, así mesmo, indicando que conforme ao artigo 

62 do Regulamento de Bens das Entidades Locais, poden presentar ante a Corporación 

cantos documentos estimaren conducentes á proba e defensa dos seus dereitos ata os vinte 

días anteriores ao comezo das operacións de deslinde e informándolles de que transcorrido 

dito prazo non se admitirá documento nin alegación algunha, acordando a Corporación o 

pertinente respecto ás probas e documentos presentados. 

 

Terceiro: Publicar a realización do deslinde no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña e 

no taboleiro de anuncios do Concello de Oroso, con sesenta días de antelación á data na que 

se procederá ao inicio dos traballos de deslinde. 

 

Cuarto: Fixar como data de inicio dos traballos de deslinde o sétimo día hábil seguinte á 

finalización do prazo de sesenta días, previsto a contar desde a publicación do anuncio de 

deslinde no Boletín Oficial da Provincia. No caso de que o día coincidira en día non hábil 

se trasladará para o seguinte día hábil posterior. Fíxase a hora de comezo das operacións de 

deslinde as 10:00 horas na propia finca obxecto de deslinde sita en Fonte da Santiña na 

parroquia de Deixebre 

 

Quinto:  Designar como prácticos da Corporación para participar nas operacións de 

deslinde a D. Alexandre Iglesias Grela Técnico Superior de Operacións Topográficas, 

colexiado nº 929 podendo ser substituído por outro técnico de semellante titulación 

pertencente á empresa Xeotec Servizos de Topografía.  

 

Sexto: Comunicar o presente acordo ao Rexistro da Propiedade de Ordes para que proceda 

a estender nota do acordo ao marxe da inscrición de dominio, de conformidade co previsto 

no artigo 57.3 do Regulamento de Bens das Entidades Locais” 

 

Oroso a 23 de decembro de 2020. 

O Alcalde. Manuel Mirás Franqueira. 


