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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
CONSELLERÍA DE SANIDADE
E SERVICIOS SOCIAIS

4318Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo
que se regula o réxime retributivo do per-
soal das unidades e servicios de atención
primaria.

O artigo 7 do Decreto 200/1993, do 29 de xullo,
de ordenación da atención primaria de Galicia, dis-
pón que o sistema retributivo dos postos de traballo
da atención primaria estará en conformidade co
establecido no Real decreto-lei 3/1987 e se apro-
bará mediante acordo do Consello da Xunta de
Galicia.

O precepto explicita, pois, a necesaria adecuación
do sistema retributivo que se determine para o per-
soal afectado, á norma básica de carácter retributivo
aplicable a todo o sistema nacional de saúde.

Por adecuación ó sistema básico do Decreto–Lei
3/1987, debe entenderse a súa harmonización coa
estructura retributiva que este establece e as limi-
tacións que dispón para determinados conceptos
retributivos. Pero tal harmonización non impide que
se poida caracterizar de xeito idóneo concretos con-
ceptos retributivos, a través da súa precisa por-
menorización ou desenvolvemento.

E nesta procura resulta razoable, dentro do marco
aludido, establecer un sistema retributivo que mes-
ture características diversas, desde as puramente
salariais en conceptos como o soldo, complemento
de destino e complemento específico, as por capi-
tación en función do número e características da
poboación asistida e o medio onde o profesional
exerza o seu labor, con outras, finalmente, vincu-
ladas á calidade do acto sanitario obxectivamente
mensurable ou a outros parámetros que estableza
o Servicio Galego de Saúde.

Igualmente, como resultado da integración no
novo sistema, que contempla a citada norma de
ordenación na súa disposición transitoria primeira,
apartado dous, como aberta, continua e voluntaria,
a mesma disposición transitoria, no seu apartado
tres, prevé, para os profesionais fixos que se inte-
gren, a asignación dun complemento persoal que
compense as diferencias existentes entre as retri-
bucións que acrediten na súa praza e as corres-
pondentes ó novo sistema.

Con respecto ás regras xerais sobre absorción do
mencionado complemento persoal que refire o
decreto, resulta necesario proceder á configuración
de tal complemento co desenvolvemento das súas
características, en atención ós seus alicerces. E
deles resulta primordial o relativo a que a inte-
gración da praza, en tódolos casos, deriva dun acto
voluntario do profesional, libremente consentido
por el e nunca dun cambio normativo imposto pola
Administración.

E deste esencial predicado do acto de integración
colíxense as notas definidoras do complemento per-
soal: a súa inherencia á praza integrada e á nece-

saria atención no seu cálculo ás retribucións, en
cómputo anual, que correspondan ó profesional
integrado e ás relativas ó novo sistema, como
imprescindible corolario dun posicionamento de
equidade, consistente na comparación de absolutos
retributivos, entre un sistema que voluntariamente
se abandona e outro ó que se accede pola deter-
minación desa mesma vontade.

No que concirne ós profesionais actualmente ads-
critos ós equipos de atención primaria, que non
teñen a posibilidade de canaliza-lo acto de inte-
gración coas características indicadas, ó pertencer
xa en puridade ó novo sistema, resulta razoable
e equitativo o establecemento tamén para eles do
aludido complemento persoal, de experimentar dife-
rencias retributivas por aplicación das especifica-
cións do presente sistema.

Na súa virtude e tralo proceso negociador coas
organizacións sindicais presentes na mesa sectorial
de persoal sanitario, por proposta da Consellería
de Sanidade e Servicios Sociais e logo de informe
das consellerías da Presidencia e Administración
Pública e de Economía e Facenda, logo de deli-
beración do Consello da Xunta de Galicia, na súa
reunión do día vintecinco de abril de mil novecentos
noventa e seis,

DISPOÑO:
Artigo 1º.-Ámbito de aplicación.
As disposicións contidas no presente decreto

serán de aplicación ó persoal estatutario adscrito
ás unidades e servicios de atención primaria ás que
fai referencia ó artigo 1 do Decreto 200/1993, do
29 de xullo, de ordenación da atención primaria
na Comunidade Autónoma de Galicia, así como ó
persoal da clase de funcionarios sanitarios locais
e profesionais de cota e zona que se integre neles
de conformidade co previsto nas disposicións tran-
sitorias primeira e segunda do devandito decreto.

Artigo 2º.-Réxime retributivo.
O persoal incluído no ámbito de aplicación da

presente norma será remunerado de conformidade
co réxime retributivo contido no Real decreto–lei
3/1987, do 11 de setembro, e percibirá os conceptos
retributivos correspondentes coas especificacións
e condicións que se recollen no presente decreto.

Artigo 3º.-Retribucións básicas.
As retribucións básicas do persoal incluído no

ámbito de aplicación da presente disposición son
as previstas no apartado dous do artigo 2 do Real
decreto–lei 3/1987, e percibiranse nas contías
vixentes nesta Comunidade Autónoma segundo o
correspondente grupo de clasificación.

Artigo 4º.-Complemento de destino.
O persoal incluído no ámbito de aplicación da

presente disposición percibirá o complemento de
destino ó que fai referencia o apartado tres a) do
artigo 2 do Real decreto-lei 3/1987, de conformi-
dade coa asignación de nivel e contía que corres-
ponda á súa categoría ou posto de traballo consonte
a normativa vixente de xeral aplicación ó persoal
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estatutario dependente das institucións sanitarias
de atención primaria do Servicio Galego de Saúde.

Artigo 5º.-Complemento específico.
1. O persoal incluído no ámbito de aplicación

da presente disposición percibirá o complemento
específico asignado ó posto de traballo que desem-
peñe, de conformidade co disposto no apartado tres
b) do artigo 2 do Real decreto-lei 3/1987.

2. O antedito concepto retributivo percibirase nas
contías actualmente vixentes para os postos de tra-
ballo do persoal estatutario de atención primaria
do Sergas, e con suxeición á normativa de pertinente
aplicación nesta materia no ámbito da Comunidade
Autónoma de Galicia, sinaladamente o Decreto
11/1995, do 20 de xaneiro.

Artigo 6º.-Complemento de PRD.
O citado complemento retributivo percibirase nas

contías actualmente vixentes, polas categorías de
persoal non sanitario, técnicos especialistas e a de
auxiliares de enfermería, destinado nas unidades
ou servicios de atención primaria. Así mesmo será
percibido, na actual contía, pola categoría de téc-
nicos de saúde con destino neste nivel de atención.

Excepciónase de aplicación da medida anterior
a categoría profesional de asistentes sociais, as
retribucións dos cales aparecen afectadas polas
especificacións contempladas no presente decreto.

Artigo 7º.-Complemento de productividade.
1. O persoal incluído no ámbito de aplicación

da presente disposición poderá percibi–lo comple-
mento de productividade previsto no apartado tres
c) do Real decreto-lei 3/1987.

2. A asignación de remuneracións por este con-
cepto retributivo realizarase conforme os factores
e criterios que se indican a seguir:

a) Factor fixo: dentro deste apartado, o concepto
retributivo percibirao o persoal integrado nas uni-
dades de atención primaria que se indica nos
anexos, en función das modalidades que, a con-
tinuación, se sinalan:

Modalidade A.-En función do número de titulares
á asistencia sanitaria adscritos ó profesional ou á
unidade, segundo o caso.

Modalidade B.-En función do número de titulares
á asistencia sanitaria adscritos ó profesional ou á
unidade, segundo o caso, que teñan a condición
de pensionistas.

Modalidade C.-Pola prestación de asistencia
pediátrica a cargo do facultativo xeneralista.

Modalidade D.-Polo desempeño de postos de tra-
ballo nos que, pola súas características demográ-
ficas, se considere que concorra un grao de des-
poboación que impida ós profesionais a adscrición
dun número mínimo predeterminado de titulares
do dereito á asistencia sanitaria.

De concorrer tal circunstancia, aseguraráselle ó
médico xeral afectado os emolumentos por capi-
tación correspondentes a un número de 1.050
cartillas.

Modalidade E.-En función do grao de dispersión
xeográfica da poboación asistida, de acordo cos cri-
terios, porcentaxes e/ou factores de cálculo que se
especifican nos anexos respecto das categorías
afectadas.

Modalidade F.-Polo desempeño de postos de tra-
ballo situados en localidades consideradas como
especialmente illadas, tendo en conta a súa dis-
tancia respecto das grandes cidades ou núcleos de
poboación importantes e dos centros hospitalarios
correspondentes, sempre que o traballador acredite
residir na devandita localidade.

Considéranse, para estes efectos, como localida-
des incursas na devandita condición as que se deter-
minen nas disposicións que desenvolvan o presente
decreto.

Modalidade G.-Polo desempeño de postos de tra-
ballo en condicións de soidade, que se entenderá
como aquela circunstancia en que se dea a inexis-
tencia doutro médico xeral ou profesional ATS/DUE
que preste servicios no mesmo concello.

Modalidade H.-Por ostenta-las xefaturas de uni-
dade ou servicio ou outros cargos de responsabi-
lidade no ámbito da atención primaria.

Modalidade I.-Polo desempeño de prazas da espe-
cialidade de pediatría ou da categoría de odon-
toloxía.

Nos citados anexos recóllense, respecto ó persoal
afectado, os importes e as especificacións perti-
nentes, que concirnen ás devanditas modalidades.

c) Factor variable:
1. A asignación individual de contías que, por

este concepto, poidan corresponder a cada traba-
llador realizarase en función do cumprimento dos
obxectivos prefixados polo Servicio Galego de
Saúde.

2. O persoal ó que se fai referencia nos anexos
do decreto, que desempeña postos de traballo nas
unidades de atención primaria, será remunerado
por este concepto tendo en conta, tanto os niveis
de calidade acadados e a amplitude da oferta de
servicios, segundo as necesidades de cada unidade
de atención primaria, como calquera outro pará-
metro que fixe anualmente o Servicio Galego de
Saúde.

A fixación dos criterios, pautas ou ambos para
a determinación dos obxectivos dos que se derive
a percepción do citado complemento, será efectuada
polo Servicio Galego de Saúde, logo de negociación
coas centrais sindicais e coa garantía, en todo caso,
do preciso e pormenorizado coñecemento de tales
obxectivos polo persoal afectado.

Para os efectos sinalados neste apartado 2, o Ser-
vicio Galego de Saúde adoptará as medidas opor-
tunas para garanti-la asignación de recursos corres-
pondentes a este concepto retributivo, de xeito que
poida manterse polo menos a contía acadada no
primeiro exercicio de vixencia da presente dis-
posición.

3. As contías percibidas por complemento de pro-
ductividade durante un período de tempo non orixi-
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narán ningún dereito individual respecto a períodos
sucesivos.

Terceiro.-Anualmente as respectivas xerencias de
atención primaria poderanse establecer, logo de
acordo cos profesionais, prolongacións de xornada
fóra do horario normativamente establecido, nas
condicións e contías que, dentro das dispoñibili-
dades orzamentarias, acorde o Servicio Galego de
Saúde.

Artigo 8º.-Complemento de atención continuada.
A cobertura da atención urxente extrahospitalaria

prevista no Decreto 172/1995, do 18 de maio, polo
que se aproba o Plan de Urxencias Extrahospita-
larias da Comunidade Autónoma de Galicia, remu-
nerarase mediante o complemento de atención con-
tinuada, de conformidade co establecido no apar-
tado tres d) do Real decreto-lei 3/1987.

Os perceptores, módulos e contías corresponden-
tes a este concepto retributivo serán os establecidos
no artigo 10º do citado Decreto 172/1995, do 18
de agosto, e disposicións que o complementen.

Artigo 9º.-Complemento persoal.
1. Os profesionais fixos, con destino definitivo,

que pasen a ser retribuídos polo sistema previsto
no presente decreto e que, de acordo co réxime
retributivo anterior, percibisen, en cómputo global
anual, unha retribución superior á que lle corres-
pondería pola aplicación do presente sistema, terán
asignado un complemento persoal consistente na
diferencia entre as devanditas retribucións.

2. Para efectos do cálculo do complemento persoal
consideraranse os seguintes conceptos retributivos
do anterior e actual sistema, respectivamente:

a) Computaranse, como remuneracións do anterior
sistema dos funcionarios sanitarios locais, as retri-
bucións básicas que lles correspondan pola súa con-
dición de funcionarios, así como os conceptos retri-
butivos derivados da cota de asegurados que teñan
adscrita. Excluiranse do cómputo os conceptos retri-
butivos que teñan a súa orixe na permanencia dos
profesionais, como trienios e premios de antigüi-
dade, así como as contías que se viñesen percibindo
polo desempeño de prazas acumuladas e, finalmen-
te, o complemento por urxencias e pediatría.

b) Computaranse, como remuneracións do anterior
sistema dos profesionais estatutarios de cota e zona,
os conceptos retributivos que veñan percibindo polo
desempeño da praza para a que ostentan nomea-
mento. Excluirase do cómputo os conceptos retri-
butivos que teñan a súa orixe na permanencia dos
profesionais, como trienios e premios de antigüi-
dade, así como as contías que se viñesen percibindo
polo desempeño de prazas acumuladas e, finalmen-
te, o complemento por urxencias e pediatría.

c) Computaranse, como remuneracións do anterior
sistema dos profesionais xa remunerados anterior-
mente polo Real decreto-lei 3/1987, os conceptos
retributivos que viñan percibindo con exclusión dos
premios de antigüidade e trienios e o complemento
de atención continuada, modalidade B).

Ademais, quedarán excluídos dos cómputos men-
cionados nos apartados a), b) e c) anteriores aquelas
retribucións que teñan o carácter de excepcionais,
transitorias ou revogables.

d) Computaranse, como emolumentos do novo sis-
tema, a totalidade das retribucións básicas e com-
plementarias que lle corresponda percibir ó tra-
ballador polo desempeño da praza integrada ás que
se fai referencia nos precedentes artigos 3, 4, 5,
6 e 7.

3. O complemento persoal experimentará as reva-
lorizacións anuais na porcentaxe establecida nas
leis de presupostos xerais da Comunidade Autó-
noma.

4. O citado complemento persoal será absorbido
cando se produza incremento nas retribucións com-
plementarias do persoal afectado, sempre que o
aumento nas devanditas retribucións non derive dos
incrementos retributivos anuais que, con carácter
xeral, establezan as correspondentes leis de pre-
supostos xerais da Comunidade Autónoma.

5. O dereito ó percibo do complemento persoal
extinguirase no suposto de que o traballador pase
a desempeñar voluntariamente unha praza distinta
daquela na que se integrou.

Manterase a percepción do citado complemento
no caso de desempeño de postos de traballo de xefe
de unidade de atención primaria, xefe de servicio
de atención primaria e de coordinador de enfer-
mería, ou cargos similares de responsabilidade, con
funcións asistenciais, no ámbito da atención pri-
maria.

No caso de que se desempeñen postos directivos
nas entidades dependentes do Servicio Galego de
Saúde ou do resto do sistema nacional de saúde,
non se extinguirá o referido complemento. Neste
suposto o aboamento do complemento persoal sus-
penderase entrementres continúe o traballador no
desempeño do posto directivo e reemprenderase no
momento en que o traballador retorne ó posto de
traballo ó que accedeu como consecuencia da inte-
gración, sen que poida mediar desempeño de posto
de traballo ningún de distinto carácter ós sinalados
neste parágrafo.

Artigo 10º
A categoría estatutaria de persoal de «servicios

xerais», integrante das categorías de persoal non
sanitario que presta servicios nas unidades de aten-
ción primaria, percibirá os conceptos retributivos
que se especifican nos anexos.

Disposición derrogatoria
Quedan derrogadas cantas normas de igual ou

inferior rango se opoñan ó establecido no presente
decreto.

Disposición transitoria
Primeira.-Os emolumentos que, polo concepto

retributivo de productividade fixa, se establecen
nesta norma, para as categorías de médico pediatra
e odontólogo, teñen a consideración de provisionais,
mentres non se poña en funcionamento no ámbito
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da Comunidade Autónoma a tarxeta individual sani-
taria (TIS). Nese intre, adaptarase á consideración
e incidencia da TIS as modalidades afectadas do
aludido concepto que correspondan a esas cate-
gorías.

A adopción e posta en marcha da TIS poderá afec-
tar igualmente a determinados emolumentos, por
este concepto retributivo, doutras categorías de per-
soal. Neste caso procederase ás adaptacións per-
tinentes das modalidades que correspondan, a que
dea lugar a consideración e incidencia da indicada
TIS.

Disposición adicional
As previsións contidas neste decreto levaranse

a cabo de acordo coas dotacións que anualmente
se consignen nas respectivas leis de presupostos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposicións derradeiras
Primeira.-Autorízase a Consellería de Sanidade

e Servicios Sociais para dicta-las disposicións e
adopta-las medidas necesarias para o desenvolve-
mento e execución do presente decreto. O sistema
retributivo previsto nel só se fará efectivo coa adop-
ción das medidas de execución e desenvolvemento
que dicte a consellería.

Segunda.-Este decreto entrará en vigor o día
seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.

Santiago de Compostela, vintecinco de abril de
mil novecentos noventa e seis.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

José Manuel Romay Beccaría
Conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais

ANEXO I
Factor fixo.
A) Médicos xerais:
Modalidade A:
En función do número total de cartillas adscritas
a cada profesional.
Por cada cartilla adscrita: 41 ptas./mes.
Modalidade B:
En función do número de cartillas de pensionista
adscritas a cada profesional.
Por cada carti l la de pensionista adscrita:
41 ptas./mes.
Modalidade C:
Se na unidade ou servicio de atención primaria
correspondente non existise asistencia prestada por
facultativo-pediatra.
Por cada cartilla adscrita: 15 ptas./mes.
Modalidade D:
Municipios cunha única praza de médico xeral e
menos de 1.050 cartillas. Neste caso percibirase
a cantidade que iguale, pola diferencia existente,
a un número de 1.050 cartillas na modalidade A.

Modalidade E:

En función do grao de dispersión xeográfica:

Dispersión I: 40% do importe correspondente á
modalidade «A».
Dispersión II: 50% do importe correspondente á
modalidade «A».
Dispersión III: 60% do importe correspondente á
modalidade «A».

O grao de dispersión para cada unidade determi-
narase pola aplicación da fórmula e criterios expos-
tos no anexo IX.

Modalidade F:

En función da consideración do illamento do
municipio.

Prazas en municipios illados: 20.000 ptas./mes.

Os criterios de determinación do illamento recó-
llense no anexo VIII.

Modalidade G:

En función do número de médicos xerais do
municipio.

Municipios cun só facultativo: 30.000 ptas./mes.

Modalidade H:

En función de se se ostenta a xefatura da unidade
ou do servicio de atención primaria ou se se teñen
asignadas funcións de coordinador de área:

Por xefatura de unidade: 10.000 ptas./mes.
Por xefatura de servicio: 30.000 ptas./mes.
Por coordinador de área: 25.000 ptas./mes.

Factor variable.

En función do nivel da calidade acadado e a oferta
de servicios.

Por calidade/oferta de servicios: 400.000 ptas./ano.

ANEXO II

B) Pediatras:

Factor fijo.

Modalidade E:

En función do grao de dispersión xeográfica:

Dispersión I: 20.955 ptas./mes.
Dispersión II: 39.130 ptas./mes.
Dispersión III: 49.314 ptas./mes.

O grao da dispersión para cada unidade determi-
narase pola aplicación da fórmula e criterios expos-
tos no anexo IX.

Modalidade F:

En función da consideración do illamento do
municipio.

Prazas en municipios illados: 20.000 ptas./mes.

Os criterios da determinación dos municipios coa
consideración do illamento recóllense no anexo
VIII.
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Modalidade H:
En función de se se ostenta a xefatura de unidade,
servicio de atención primaria, ou se se teñen asig-
nadas funcións de coordinador de área:
Por xefatura de unidade: 10.000 ptas./mes.
Por xefatura de servicio: 30.000 ptas./mes.
Por coordinador de área: 25.000 ptas./mes.
Modalidade I:
Polo desempeño de prazas de pediatría:
Por praza de pediatría: 30.000 ptas./mes.
Factor variable.
En función do nivel de calidade acadado e a oferta
de servicios:
Por calidade/oferta de servicios: 400.000 ptas./ano.

ANEXO III
D) Odontólogo:
Factor fixo.
Modalidade H:
En función de se se ostenta a xefatura de servicio
de atención primaria ou se se teñen asignadas fun-
cións de coordinador de área:
Por xefatura de servicio: 30.000 ptas./mes.
Por coordinador de área: 25.000 ptas./mes.
Modalidade I:
Por ocupación de praza de odontoloxía.
Por praza de odontoloxía: 11.845 ptas./mes.
Factor variable.
En función do nivel de calidade acadado e a oferta
de servicios:
Pola calidade/oferta de servicios: 240.000 ptas./a-
no.

ANEXO IV
C) ATS/DUE:
Factor fixo.
Modalidade A:
En función do número de cartillas adscritas:
De 0 a 500 cartillas adscritas: 10.000 ptas./mes.
D e 5 0 1 a 1 . 5 0 0 c a r t i l l a s a d s c r i t a s :
30.000 ptas./mes.
D e 1 . 5 0 1 a 2 . 5 0 0 c a r t i l l a s a d s c r i t a s :
40.000 ptas./mes.
Máis de 2.500 cartillas adscritas: 50.000 ptas./mes.
O número de cartillas adscritas a cada profesional
de enfermería determinarase polo cociente resul-
tante de dividi-lo numero total de cartillas adscritas
á unidade correspondente, entre o número total de
profesionais de enfermería dela.
Modalidade B:
En función do número de cartillas de pensionista
adscritas:
De 0 a 500 cartillas adscritas: 20.000 ptas./mes.
D e 5 0 1 a 1 . 0 0 0 c a r t i l l a s a d s c r i t a s :
25.000 ptas./mes.

Máis de 1.000 cartillas adscritas: 30.000 ptas./mes.
Este número determinarase polo cociente resultante
de dividi-lo número total de cartillas de pensionista
adscritas á unidade correspondente, entre o número
total de profesionais de enfermería dela.
Modalidade E:
En función do grao de dispersión xeográfica:
Dispersión I: 40% do importe correspondente á
modalidade «A».
Dispersión II: 50% do importe correspondente á
modalidade «A».
Dispersión III: 60% do importe correspondente á
modalidade «A».
O grao de dispersión para cada unidade determínase
pola aplicación da fórmula e criterios expostos no
anexo IX.
Modalidade F:
En función da consideración do illamento do
municipio:
Prazas nos municipios illados: 10.000 ptas./mes.
Os criterios da determinación dos municipios cunha
consideración do illamento recóllense no anexo
VIII.
Modalidade G:
En función do número de ATS/DUE do municipio:
Municipios cun só ATS/DUE: 15.000 ptas./mes.
Modalidade H:
En función de se se ostenta a coordinación do ser-
vicio ou se se teñen asignadas funcións de coor-
dinador de área:
Por coordinación do servicio: 15.000 ptas./mes.
Por coordinador de área: 10.000 ptas./mes.
Factor variable.
En función do nivel de calidade acadado e a oferta
de servicios:
Pola calidade/oferta de servicios: 60.000 ptas./ano.

ANEXO V
F) Fisioterapeutas:
Factor fixo.
Modalidade A:
Por poboación atendida:
Menos de 20.000 habitantes: 10.000 ptas./mes.
De 20.000 a 25.000 habitantes: 20.000 ptas./mes.
De 25.000 a 30.000 habitantes: 25.000 ptas./mes.
Máis de 30.000 habitantes: 30.000 ptas./mes.
Modalidade E:
Por el número de municipios atendidos:
Un único municipio: 5.000 ptas./mes.
2 ou 3 municipios: 10.000 ptas./mes.
Máis de 3 municipios: 20.000 ptas./mes.
Modalidade H:
En función de se se ostenta a coordinación do ser-
vicio ou se se teñen asignadas funcións de coor-
dinador de área:
Por coordinación do servicio: 15.000 ptas./mes.
Por coordinación de área: 10.000 ptas./mes.
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Factor variable.
En función do nivel de calidade acadado e a oferta
de servicios:
Por calidade/oferta de servicios: 60.000 ptas./ano.

ANEXO VI
G) Asistentes sociais:
Factor fixo.
Modalidade A:
Por poboación atendida:
Menos de 20.000 habitantes: 10.000 ptas./mes.
De 20.000 a 25.000 habitantes: 20.000 ptas./mes.
De 25.000 a 30.000 habitantes: 25.000 ptas./mes.
Máis de 30.000 habitantes: 30.000 ptas./mes.
Modalidade E:
Polo número de municipios atendidos:
Un único municipio: 9.000 ptas./mes.
2 ou 3 municipios: 14.000 ptas./mes.
Máis de 3 municipios: 24.000 ptas./mes.
Modalidade H:
Se se teñen asignadas funcións de coordinador de
área:
Por coordinación de área: 10.000 ptas./mes.
Factor variable.
En función do nivel de calidade acadado e a oferta
de servicios:
Por calidade/oferta de servicios: 60.000 ptas./ano.

ANEXO VII
Persoal de servicios xerais:
Retribucións mensuais:
A) Soldo: 78.651 ptas.
B) C. destino (nivel 15): 38.673 ptas.
C) C. productividade (fixo): 7.596 ptas.
D) P.R.D.: 6.631 ptas.

ANEXO VIII
Criterios da determinación de municipio illado:
1) Municipios sitos a máis de 45 minutos de dis-
tancia, polos medios habituais de transporte, das
cidades da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra,
Santiago de Compostela, Vigo e Ferrol.
2) Municipios que non teñan hospital no seu termo
e que a distancia desde o dito municipio a calquera
hospital sexa superior a 20 minutos polos medios
habituais de transporte.
3) Municipios que integren o ámbito de cobertura
dun PAC, do cal o municipio de cabeceira teña
un número de habitantes inferior a 10.000.
4) Municipios con núcleo de poboación non superior
ós 5.000 habitantes.
Para a determinación do illamento dun municipio
deberán cumprirse os catro criterios.

ANEXO IX

Fórmula e criterios de determinación do grao de
dispersión.

O grao de dispersión das distintas unidades de aten-
ción primaria será o determinado para o municipio
onde a unidade está situada, unha vez aplicada a
seguinte fórmula:

[(km2 × entidades singulares de poboación) ×
100]/Poboación

Se o cociente resultante da fórmula é inferior a
7, corresponderalle o grao de dispersión I.

Se o cociente resultante da fórmula é maior a 7
e inferior a 101, corresponderalle o grao de dis-
persión II.

Se o cociente resultante da fórmula é superior a
100 corresponderalle o grao de dispersión III.

Tódalas prazas dos municipios da Coruña, Lugo,
Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo
e Ferrol terán o grao de dispersión II.

As prazas de pediatría das unidades de apoio (pe-
diatría de área) terán o grao de dispersión III.

II. AUTORIDADES E PERSOAL

b) NOMEAMENTOS:

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E
VIVENDA

4409Decreto 227/1996, do 24 de maio, polo
que se nomean os vocais do consello de
administración do Ente público Portos de
Galicia.

O consello de administración é o órgano superior
colexiado do ente público, segundo se dispón no
artigo 10 do regulamento do ente aprobado polo
Decreto 227/1995, do 20 de xullo.

No citado artigo sinálase a súa composición, así
como a forma de nomea-los vocais, sendo todos eles
nomeados polo Consello da Xunta de Galicia por
proposta do presidente do ente público Portos de
Galicia, agás os representantes da Administración
autonómica que serán nomeados por proposta dos
respectivos conselleiros.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, logo
de deliberación do Consello da Xunta de Galicia
na súa reunión do día vintecatro de maio de mil
novecentos noventa e seis,

DISPOÑO:

Artigo único.-Nomea-los vocais do consello de
administración do ente público Portos de Galicia:
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1º. En representación da Administración auto-
nómica:

-Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.
Andrés Hermida Trastoy.
José Louro Tojo.

-Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas e Vivenda:

Pablo Crespo Sabarís.
Enrique Acuña Fernández (especialista en

urbanismo).
Pedro Piñeiro Lago.
Santiago Pérez Torres.

-Secretaría Xeral para o Turismo:
Francisco Bobadilla Prosper.

-Consellería da Presidencia e Administración
Pública:

Pablo Figueroa Dorrego.
-Consellería de Economía e Facenda:

José María Traveso Pardo.
-Consellería de Industria e Comercio:

Manuel Barreiro Barbeito.
2º. En representación dos sectores económicos

relacionados coas actividades portuarias:
-Federación Provincial de Confrarías de Pesca-

dores de Lugo:
José Roca Dopico.

-Federación Provincial de Confrarías de Pesca-
dores da Coruña:

Titular: José Vila Pérez.
Suplente: Jesús Ramón Longueira Suárez.

-Federación Provincial de Confrarías de Pesca-
dores de Pontevedra:

Titular: Manuel Pazos Vázquez.
Suplente: Gonzalo González Martínez.

-Cámara Oficial de Comercio, Industria e Nave-
gación de Lugo:

José Antonio Regal Pino.
-Cámara Oficial de Comercio, Industria e Nave-

gación da Coruña:
Manuel Fontao Lampón.

-Cámara Oficial de Comercio, Industria e Nave-
gación de Pontevedra:

Emilio Vicente Lomba.
-Federación Galega de Vela:

Francisco Quiroga Martínez.
3º. En representación das administracións locais:
-Pola provincia da Coruña:

Titular: José Luis Torres Colomer.
Suplente: Jesús Barrientos Antelo.

-Pola provincia de Lugo:
Titular: Francisco Cacharro Pardo.
Suplente: Manuel Díaz Sampedro.

-Pola provincia de Pontevedra:
Titular: Purificación Álvarez Álvarez.
Suplente: Manuel Ramón Vilar Márquez.

4º. En representación do persoal do ente:
Antonio Martín Jiménez.

Santiago de Compostela, vintecatro de maio de
mil novecentos noventa e seis.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

José Cuíña Crespo
Conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas
e Vivenda

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E FACENDA

4102Orde do 20 de maio de 1996 pola que
se dispón a publicación do Regulamento
de réxime interno do Consello Económico
e Social de Galicia.

O Consello Económico e Social de Galicia, creado
pola Lei 6/1995, do 28 de xuño, reuniuse en sesión
plenaria, de acordo co previsto nos artigos 13.6º
e 20 da citada lei, e aprobou en primeira votación
por unanimidade o seu Regulamento de réxime
interno.

De conformidade co artigo 20 da devandita lei
e coa finalidade de facilita-lo coñecemento xeral
do mencionado regulamento, ordénase a súa publi-
cación como anexo a esta orde no Diario Oficial
de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de maio de 1996.
José Antonio Orza Fernández

Conselleiro de Economía e Facenda

ANEXO
REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DO CONSELLO ECONÓMICO E

SOCIAL DE GALICIA

Introducción. Natureza, funcións e réxime xurí-
dico

Artigo 1º.-Natureza.
O Consello Económico e Social de Galicia é un

ente institucional de dereito público, consultivo da
Xunta de Galicia en materia económica e social,
con personalidade xurídica propia e plena capa-
cidade e autonomía orgánica e funcional, que figura
adscrito á Consellería de Economía e Facenda e
está regulado polas normas contidas na súa Lei de
creación, 6/1995, do 28 de xuño, polas disposicións
contidas neste regulamento, polas directrices e ins-
truccións que para o seu desenvolvemento elabore
o propio consello e, no seu defecto, polo disposto
na vixente Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.



No 114 L Martes, 11 de xuño de 1996 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 5.659

Artigo 2º.-Funcións.
Son funcións principais do consello, de acordo

co establecido no artigo 5 e mais na disposición
derradeira primeira da súa lei de creación:

1. Emitir dictames de natureza preceptiva ou
facultativa nos casos e sobre as materias que a refe-
rida lei determina.

2. Elaborar, por propia iniciativa ou por solicitude
da Xunta de Galicia, informes ou estudios sobre
as reformas da normativa vixente que se consideren
necesarias para favorece–lo desenvolvemento eco-
nómico e social de Galicia.

3. Elaborar unha memoria anual sobre a situación
económica e social de Galicia que inclúa, even-
tualmente, recomendacións ou orientacións sobre
a política orzamentaria.

Artigo 3º.-Sede.
A sede do consello radica en Santiago de Com-

postela, na rúa Algalia de Abaixo, número 24 (Pazo
de Amarante). Cando as circunstancias o aconsellen
poderá celebra–las súas sesións en calquera lugar
do territorio da Comunidade Autónoma.

Capítulo I
Membros do consello

Artigo 4º.-Grupos e membros do consello.
O consello está integrado por trinta e cinco mem-

bros que, coa única excepción do presidente e mais
do secretario xeral, se distribúen nos tres grupos
a que fan referencia os apartados b), c) e d) do
artigo 7 da súa lei de constitución. Disporán para
o exercicio das súas funcións dos medios materiais
e persoais que o pleno lles asigne e poderán orga-
niza–lo seu funcionamento interno e fixa–las nor-
mas que consideren apropiadas para a súa repre-
sentación.

Artigo 5º.-Dereitos.
Os membros do consello teñen dereito a:
a) Participaren con voz e voto nas sesións do pleno

e das comisións de que formen parte.
b) Asistiren a calquera das comisións sectoriais

das que non formen parte e faceren nelas uso da
palabra previa autorización do seu presidente.

c) Accederen ós fondos documentais que estean
en poder do consello e disporen da información
relativa ós temas ou estudios que sexan desenvol-
vidos polo pleno, a comisión permanente ou as comi-
sións sectoriais.

d) Presentaren mocións, suxestións, textos alter-
nativos e emendas para a súa consideración polos
órganos do consello e deixaren constancia dos seus
votos particulares ós acordos adoptados, todo isto
de conformidade co procedemento establecido neste
regulamento.

e) Percibiren as compensacións económicas a que
teñan dereito pola súa participación nas actividades
do consello, de conformidade coas directrices que
se establezan ó respecto, cando non lles corresponda
percibilas ás entidades representadas por eles.

Artigo 6º.-Deberes.
Os membros do consello teñen o deber de:
a) Asistiren ás sesións do pleno e das comisións

ás que pertenzan cando sexan convocados e par-
ticiparen nos seus traballos.

b) Adecuaren a súa conducta ó disposto neste
regulamento e ás directrices e decisións que no
seu desenvolvemento dicte o propio consello.

c) Gardaren reserva en relación coas actuacións
do consello que, por decisión motivada dos seus
órganos, así se decidan.

d) Non faceren uso da súa condición de membros
do consello para exerceren actividades privadas de
carácter mercantil ou profesional.

Artigo 7º.-Incompatibilidades.
A condición de membro do consello será incom-

patible co exercicio de calquera cargo ou actividade
que impida ou menoscabe o desempeño das funcións
que lle son propias. Nos termos do artigo 11 da
súa lei de creación, a condición de membro do con-
sello será, en particular, incompatible coa de:

a) Parlamentario das Cortes Xerais ou dos par-
lamentos autonómicos.

b) Membro do Goberno da Comunidade Autónoma.
c) Membro dos órganos previstos no Estatuto de

autonomía de Galicia ou na Constitución española.
d) Alto cargo das administracións públicas,

segundo o disposto na Lei 12/1995, do 11 de maio.
e) Membro electo das corporacións locais.
Artigo 8º.-Nomeamento.
Os membros do consello, con excepción do pre-

sidente e mais do secretario xeral, serán nomeados
polo presidente da Xunta de Galicia, logo de seren
designados polas entidades, organizacións e aso-
ciacións específicadas no artigo 7 da súa lei de
creación. Serán nomeados un número igual de
suplentes ca de titulares e permanecerán nos seus
cargos por un período de catro anos, renovable por
períodos de igual duración, que comezará a contar
desde o día seguinte ó da publicación do nomea-
mento no Diario Oficial de Galicia. Se durante o
tempo do seu mandato se modificase a represen-
tatividade da organización á que pertencen, o Pleno
do Consello poderá requiri–las organizacións que
forman parte do mesmo grupo para que formulen
as propostas de nomeamento e cesamento que resul-
ten oportunas.

Artigo 9º.-Cesamento.
Os membros do consello, con excepción do pre-

sidente e mais do secretario xeral, perderán a súa
condición de tales:

a) Por falecemento.
b) Por renuncia expresa ante o presidente do

consello.
c) Por expiración do prazo do seu mandato.
d) Por declaración de incapacidade ou inhabi-

litación para desempeñar un cargo público por sen-
tencia xudicial firme.
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e) Por decisión das entidades, organizacións ou
asociacións que promoveron a súa designación.

Artigo 10º.-Provisión de vacantes.
As vacantes producidas no seo do consello serán

cubertas da mesma forma establecida para a súa
designación. Para tal efecto a entidade, organiza-
ción ou asociación a que pertenza o membro que
perdeu a súa condición de tal comunicaralle ó pre-
sidente do consello o nome da persoa designada
para substituílo. O presidente trasladará esta desig-
nación ó presidente da Xunta de Galicia para o
seu nomeamento e posterior publicación no Diario
Oficial de Galicia. Os así nomeados permanecerán
nos seus cargos polo tempo que lle faltase ó subs-
tituído para o cumprimento do seu mandato.

Artigo 11º.-Substitucións.
Os membros titulares que non puidesen asistir

a unha sesión para a que foron convocados poderán
ser substituídos polo suplente designado polas enti-
dades, organizacións ou asociacións respectivas,
sempre que o titular lle comunique por escrito a
súa falta de asistencia ó presidente do órgano
colexiado de que se trate, con carácter previo á
correspondente sesión.

Capítulo II
Órganos do consello

Sección primeira
O pleno

Artigo 12º.-Composición.
O pleno está formado pola totalidade dos membros

mencionados no artigo 7 da súa lei de creación,
baixo a dirección do presidente e asistido polo
secretario xeral. Tódolos seus membros teñen derei-
to a voto, con excepción do secretario, que asistirá
ás sesións con voz pero sen voto. Poderán tamén
asistir ás sesións do pleno, en calidade de asesores,
cando a comisión permanente así o decida ou o
propio pleno o acorde, os membros do Gabinete
Técnico regulado no artigo 18 da lei constitutiva.
Tamén poderá asistir un asesor acreditado por cada
unha das entidades, organizacións ou asociacións
que integran o consello, dándolle conta de tal cir-
cunstancia ó presidente con polo menos vintecatro
horas de antelación.

Artigo 13º.-Constitución.
O pleno deberá reunirse, con carácter ordinario,

unha vez cada trimestre. Con carácter extraordinario
poderase reunir sempre que sexa convocado para
tal efecto polo presidente por propia iniciativa ou
por acordo da comisión permanente. Tanto nun coma
noutro caso considerarase validamente constituído
para deliberar e tomar acordos sobre os temas que
figuran na orde do día cando asistan á reunión,
en primeira convocatoria, a maioría absoluta dos
seus membros; en segunda convocatoria será sufi-
ciente a presencia dun tercio dos ditos membros.
A segunda convocatoria entenderase producida con
carácter automático transcorrida media hora desde
a sinalada para a primeira. O pleno unicamente
poderá amplia–la orde do día da sesión cando teña

carácter ordinario e a solicitude de ampliación se
produza ó iniciarse a sesión e estea apoiada, polo
menos, por vintetrés dos seus membros con dereito
a voto.

Artigo 14º.-Convocatoria.

A convocatoria será subscrita polo presidente e
remitida ós compoñentes do pleno con alomenos
quince días de antelación da data sinalada para
a súa celebración. Deberá conte–la orde do día da
sesión e irá acompañada da documentación espe-
cífica sobre os temas que se van tratar. De isto
non ser posible ou non resultar conveniente, a xuízo
do presidente, conterá a indicación de que tal docu-
mentación está ó dispor dos membros do pleno na
sede do consello. En casos de urxencia e logo de
acordo da comisión permanente, a convocatoria
poderase cursar con corenta e oito horas de ante-
lación.

Artigo 15º.-Acordos.

O pleno adoptará as súas decisións por maioría
simple de votos, excepto naqueles casos en que
a lei constitutiva ou este regulamento esixan unha
maioría cualificada. Entenderase que existe maioría
simple cando voten a favor dunha proposta máis
da metade dos membros que figuran na lista de
asistentes á sesión. Non poderá someterse a votación
unha proposta que non fose obxecto de deliberación
previa se algún dos membros do pleno se opón a
iso.

Os acordos adoptados reflectiranse na acta da
sesión xunto cos votos particulares que os membros
do pleno emitisen coa expresa indicación de deixar
constancia do seu contido. O secretario poderá cer-
tifica–los acordos adoptados sen prexuízo da ulte-
rior aprobación da acta polo pleno na súa inmediata
sesión posterior.

Artigo 16º.-Competencias.

O pleno é o órgano de goberno do consello e en
canto tal correspóndelle adopta–los acordos rela-
tivos ó exercicio das funcións que o artigo 5 da
súa lei constitutiva determina. Ademáis das que
de modo expreso se lle atribúen na lei ou poidan
estar sinaladas no presente regulamento, o pleno
ten, entre outras, as seguintes competencias espe-
cíficas:

a) Establece–las liñas xerais de actuación do
consello.

b) Aproba–los dictames, preceptivos ou faculta-
tivos, así como os estudios e os informes que lle
sexan solicitados pola Xunta de Galicia.

c) Acorda–la elaboración de cantos estudios ou
informes estime oportuno para favorece–lo desen-
volvemento económico e social de Galicia e apro-
balos ou delega–la súa aprobación na comisión
permanente.

d) Solicitar información complementaria para a
elaboración dos dictames.
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e) Aproba–la memoria anual sobre a situación
económica e social en Galicia a que se refire o
artigo 5.3º da lei constitutiva.

f) Aproba–la proposta de anteproxecto de orza-
mento do consello.

g) Aproba–lo réxime de organización e funcio-
namento interno do consello e, en particular, as
directrices e instruccións precisas en desenvolve-
mento do presente regulamento.

h) Aproba–la proposta de cadro de persoal do
consello.

i) Crea–los grupos de traballo ou as comisións
sectoriais para cuestións específicas que considere
oportuno, asignándolle–las funcións corresponden-
tes e determinando a súa composición.

j) Adopta–los acordos precisos para facer posible
o funcionamento do consello, asumindo tódalas
competencias que non estean especificamente atri-
buídas a outros órganos do consello.

Sección segunda
A comisión permanente

Artigo 17º.-Composición.

A comisión permanente está formada polo pre-
sidente, o secretario xeral e nove membros titulares
do consello, a razón de tres representantes de cada
un dos grupos a que se refire o artigo 7.1º da lei
constitutiva. Serán designados polo pleno por pro-
posta de cada un dos mencionados grupos, e pro-
cederase de igual maneira para a substitución dos
designados. Tódolos seus membros terán dereito de
voto coa excepción do secretario, que asistirá ás
sesións con voz pero sen voto. Tamén poderán asistir
ás sesións da comisión os membros do Gabinete
Técnico e os asesores que a propia Comisión decida.

Artigo 18º.-Constitución.

A comisión permanente reunirase cantas veces
sexa convocada polo presidente, por propia inicia-
tiva ou por solicitude de tres dos seus membros.
Considerarase validamente constituída para deli-
berar e tomar acordos cando asistan á reunión, ade-
mais do presidente e do secretario ou persoas que
os substitúan, polo menos cinco dos seus compo-
ñentes. A ausencia do presidente, unha vez come-
zada a sesión, será suplida polo membro da comisión
permanente de maior idade. A comisión permanente
poderá amplia–la orde do día da sesión cando a
solicitude de ampliación sexa formulada por algún
dos seus membros.

Artigo 19º.-Convocatoria.

A convocatoria será subscrita polo presidente e
remitida ós seus compoñentes con, polo menos,
setenta e dúas horas de anticipación. A convocatoria
deberá conte–la orde do día, na que, se é o caso,
deberán figura–los temas propostos polos solicitan-
tes da sesión. Nos casos de urxencia a convocatoria

poderá cursarse con corenta e oito horas de ante-
lación.

Artigo 20º.-Acordos.

A comisión permanente adoptará as súas decisións
por maioría simple, excepto naqueles casos en que
o presente regulamento esixa unha maioría cuali-
ficada. Entenderase que existe maioría simple can-
do voten a favor dunha proposta máis da metade
dos membros con dereito a voto que figuran na rela-
ción de asistentes á sesión. Non se poderá someter
a votación unha proposta que non fose obxecto de
deliberación previa se algún dos asistentes se opón
a iso.

Artigo 21º.-Competencia.

A comisión permanente é o órgano colexiado cola-
borador do pleno no goberno do consello e ademais
das funcións que expresamente lle delegue o pleno
ten ó seu cargo, entre outras que puidesen figurar
sinaladas neste regulamento, as seguintes compe-
tencias específicas:

a) Adopta–las medidas necesarias para a apli-
cación das liñas xerais de actuación aprobadas polo
pleno.

b) Colaborar co presidente na dirección das actua-
cións do consello.

c) Aproba–la convocatoria das sesións do pleno
e fixar, xuntamente co presidente, a correspondente
orde do día.

d) Coñece–la distribución, entre as comisións sec-
toriais, das peticións de dictames, estudios ou infor-
mes solicitados ó Consello pola Xunta de Galicia
e resolve–las cuestións que esta distribución pui-
dese suscitar.

e) Propoñerlle ó pleno, por propia iniciativa ou
por solicitude de cando menos dezasete membros
do consello, a elaboración de informes ou estudios
e dárlle–la súa aprobación ós textos elaborados se
o pleno lle delegou expresamente esta prerrogativa.

f) Decidi–la contratación de estudios ou informes
externos por solicitude do presidente ou das comi-
sións sectoriais dentro das previsións orzamen-
tarias.

g) Fixa–las directrices e dispoñe–lo necesario
para a elaboración do proxecto da memoria anual
sobre a situación socioeconómica en Galicia que
deberá ser aprobada polo pleno.

h) Aproba–lo anteproxecto de orzamento que pre-
sente o presidente como trámite previo á súa dis-
cusión e aprobación polo Pleno do Consello.

i) Supervisa–las actividades do consello, fixa–lo
seu calendario, coordina–los traballos das diferen-
tes comisións e efectua–lo seguimento dos dictames,
estudios ou informes emitidos polo consello, dán-
dolle conta puntual diso ó pleno a través do
presidente.
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j) Propoñerlle ó pleno a asistencia de técnicos,
expertos ou asesores externos en función dos temas
que figuren na orde do día da sesión.

k) Aproba–los pregos de prescricións técnicas e
as contratacións cando o importe orzado exceda de
cinco millóns de pesetas ou se o prazo de execución
é superior ó exercicio orzamentario e se compro-
meten fondos do consello de futuros exercicios
económicos.

l) Establece–las bases para a adscrición e a con-
tratación do persoal do consello dentro do marco
da lexislación vixente na Comunidade galega.

m) Propoñerlle ó pleno canto estime necesario
para o mellor funcionamento do consello.

Sección terceira
O presidente

Artigo 22º.-Nomeamento.

O presidente do consello será nomeado polo pre-
sidente da Xunta de Galicia, por proposta conxunta
dos conselleiros de Economía e Facenda e de Xus-
tiza, Interior e Relacións Laborais, despois de con-
sulta–las entidades, organizacións e asociacións
representadas no consello. En caso de ausencia,
enfermidade ou calquera outra causa xustificada
será substituído polo membro titular do consello
de maior idade, que non disporá no exercicio do
cargo do voto de calidade que solo poderá exercelo
o presidente titular.

Artigo 23º.-Cesamento.

O cesamento do presidente producirase por deci-
sión do presidente da Xunta de Galicia, por proposta
conxunta dos conselleiros de Economía e Facenda
e de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, logo
de oí–las entidades, organizacións e asociacións
representadas no consello. Son causa tamén de expi-
ración do mandato a renuncia expresa ante o pre-
sidente da Xunta de Galicia, o transcurso do prazo
para o que foi designado, o falecemento, a decla-
ración de incapacidade e a inhabilitación para o
desempeño de cargos públicos por sentencia xudi-
cial firme. Salvo nestes tres últimos casos, o pre-
sidente cesado continuará no exercicio das súas
funcións ata a toma de posesión do seu substituto.

Artigo 24º.-Competencias.

O presidente ten atribuídas, entre outras, as
seguintes competencias específicas:

a) Representa–lo consello e dirixi–las súas actua-
cións en colaboración coa comisión permanente.

b) Formula–la orde do día da comisión perma-
nente e mais do pleno de acordo, neste último caso,
coa comisión permanente.

c) Convoca–las sesións da comisión permanente
e máis do pleno, neste último caso de acordo coa
comisión permanente.

d) Visa–las actas, ordena–la publicación dos acor-
dos e dispoñe–lo necesario para o seu cumprimento.

e) Remiti–los dictames, informes e estudios a
Xunta de Galicia e os conselleiros.

f) Dirixi–los debates no seo dos órganos colexia-
dos que presida, dar por concluídos estes cando
considere que a deliberación foi suficiente, someter
a votación as propostas correspondentes e procla-
ma–lo resultado delas.

g) Dirimi–los empates que se produzan co seu
voto de calidade.

h) Solicitar, en nome do consello, a colaboración
que xulgue oportuna de institucións, autoridades,
organismos, entidades, asociacións e particulares.

i) Solicitar do órgano demandante, logo de con-
sulta ó pleno ou, se é o caso, á comisión permanente,
a ampliación do prazo establecido na petición de
dictame ou informe dirixida ó consello.

j) Trasladarlles ás comisións sectoriais, oído o
parecer dos presidentes das eventualmente com-
petentes por razón da materia, as solicitudes de
dictames, estudios e informes recibidos e face–lo
seguimento do procedemento establecido no regu-
lamento para a súa elaboración e posterior apro-
bación polo órgano competente.

k) Presentarlle á comisión permanente a proposta
inicial de anteproxecto de orzamento anual do
consello.

l) Exerce–las facultades que lle correspondan
como órgano de contratación do consello.

m) Informa–lo pleno, ó termo de cada exercicio,
da xestión orzamentario do consello e de tódalas
actuacións realizadas no seu nome.

n) Facer cumprir este regulamento e propoñerlle
ó pleno a súa interpretación en casos de dúbida
ou a súa integración nos casos de falta de previsión
normativa.

ñ) Executa–los acordos do pleno e mais da comi-
sión permanente, cumpri–las funcións que expre-
samente lle fosen delegadas e velar, en todo tempo,
polo bo funcionamento do consello.

Sección cuarta
O secretario xeral

Artigo 25º.-Nomeamento.

O secretario xeral será nomeado polo Consello
da Xunta de Galicia, por proposta conxunta dos
conselleiros de Economía e Facenda e de Xustiza,
Interior e Relacións Laborais, de entre funcionarios
do grupo A, despois de consulta–las entidades, orga-
nizacións e asociacións representadas no consello.
En caso de ausencia, enfermidade ou calquera outra
causa xustificada será substituído temporalmente
polo membro do persoal técnico laboral ó servicio
do consello, con titulación superior, que designe
o presidente.
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Artigo 26º.-Cesamento.
O cesamento do secretario xeral producirase por

acordo do Consello da Xunta de Galicia, por pro-
posta conxunta dos conselleiros de Economía e
Facenda e de Xustiza, Interior e Relacións Laborais,
logo de oí–las entidades, organizacións e asocia-
cións representadas no consello. Son causas tamén
de cesamento no cargo a renuncia expresa ante o
presidente da Xunta de Galicia, o transcurso do
prazo para o que foi designado, o falecemento, a
declaración de incapacidade ou a inhabilitación
para o desempeño de cargos públicos por sentencia
xudicial firme. Salvo nestes tres últimos casos, o
secretario xeral cesado continuará no exercicio das
súas funcións ata a toma de posesión do seu
substituto.

Artigo 27º.-Competencias.
O secretario xeral é o órgano de asistencia técnica

e administrativa do consello e o depositario da fe
pública dos seus acordos. Correspóndenlle, entre
outras, ademais de cantas sexan inherentes á súa
condición de secretario, as seguintes competencias
específicas:

a) Exerce–la dirección administrativa e técnica
dos distintos servicios do consello e velar por que
os seus órganos actúen conforme os principios xerais
que informan a actuación das administracións
públicas.

b) Asistir con voz pero sen voto ás sesións do
pleno, da comisión permanente e, se é o caso, das
comisións sectoriais e grupos de traballo.

c) Redacta–las actas das sesións, autorizalas coa
súa sinatura e co visto e prace do presidente e dár-
lle–lo curso correspondente ós acordos que se
adopten.

d) Custodia–la documentación do consello.
e) Expedir certificacións das actas, acordos, dic-

tames e informes cos seus votos particulares e dou-
tros documentos confiados á súa custodia, co visto
e prace do presidente.

f) Exerce–la xefatura do persoal ó servicio do
consello.

g) Exerce–la dirección do Gabinete Técnico.
h) Exerce–las funcións económicas e orzamen-

tarias do consello.
i) Elabora–lo anteproxecto de orzamento anual

para sometelo á consideración do Pleno do Consello
a través da comisión permanente.

j) Ser depositario dos fondos do consello, formu-
la–las propostas de gasto e libra–los pagamentos
autorizados.

Sección quinta
As comisións sectoriais

Artigo 28º.-Clases.
As comisións sectoriais, como grupos de traballo

para a elaboración dos proxectos de estudio, infor-
mes ou dictames do consello, poden ser de carácter

permanente ou específicas. Terán a condición de
comisións sectoriais permanentes as seguintes:

1. Economía, emprego e desenvolvemento terri-
torial (economía, facenda, administración pública,
política territorial, obras públicas, transportes,
comunicacións, industria, comercio, turismo, con-
sumo, agricultura, gandería, montes, pesca, maris-
queo, acuicultura, novas tecnoloxías).

2. Calidade de vida e protección social (saúde,
educación, cultura, vivenda, medio ambiente, segu-
ridade social, sanidade, integración social).

3. Unión Europea.

4. Memoria anual sobre a situación socioeco-
nómica.

O Pleno do Consello poderá acorda–la constitu-
ción de comisións sectoriais específicas para a
redacción dos estudios, informes ou dictames que
se determinen no acordo de constitución, estable-
cendo a súa composición e fixando as súas direc-
trices.

Artigo 29º.-Composición.

As comisións sectoriais, calquera que sexa a súa
clase, estarán formadas por un máximo de nove
membros e un mínimo de seis, designados polo pleno
por proposta dos grupos que o integran, procurando
respectar, no posible, a proporcionalidade corres-
pondente ás entidades neles representadas. Na pri-
meira reunión que celebren designarán de entre
os seus membros a quen deba exerce–las funcións
de presidente e daranlle conta do designado ó pre-
sidente do consello. Poderán tamén determina–las
súas propias regras de funcionamento, respectando
o disposto neste regulamento. As sesións poderá
asisti–lo secretario xeral do consello e, en concepto
de asesores, os expertos do Gabinete Técnico e mai-
los profesionais libres que a comisión xulgue opor-
tuno para o mellor desempeño da súa misión. Cando
a presencia destes últimos puidese xerar un gasto
para o consello, a súa participación quedará con-
dicionada á aprobación regulamentaria da oportuna
proposta de gasto.

Artigo 30º.-Constitución.

As comisións sectoriais reuniranse, logo de con-
vocatoria do seu presidente, cantas veces sexa nece-
sario para desenvolve–los cometidos que lles fosen
encomendados dentro dos prazos establecidos para
o efecto. Para a súa válida constitución requirirase
a presencia da maioría dos seus membros. O pre-
sidente organizará e dirixirá as actividades da comi-
sión, presidirá as sesións, ordenará e moderará os
debates e trasladaralle ó presidente do consello as
propostas correspondentes, con indicación do
número de votos que as apoiaron e, se é o caso,
dos votos particulares emitidos.
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Artigo 31º.-Competencia.

As comisións sectoriais son competentes para
coñecer aquelas cuestións que, por razón da mate-
ria, se correspondan co ámbito sectorial que lles
foi fixado. En caso de dúbida correspóndelle ó pre-
sidente do consello, oído o parecer dos presidentes
das comisións eventualmente en conflicto e de acor-
do co decidido pola comisión permanente, resolver
todo o relativo á asignación dun determinado asunto
ó coñecemento dunha específica comisión sectorial.

Sección sexta
O Gabinete Técnico

Artigo 32º.-Composición e funcións.

O Gabinete Técnico, definido na lei de consti-
tución como órgano de apoio ó consello, actuará
baixo a dirección do secretario xeral e estará inte-
grado por un máximo de catro persoas, tituladas
superiores e especialistas en materias socioeconó-
micas. O pleno, por proposta da comisión perma-
nente, fixará o seu número, a súa cualificación pro-
fesional e a modalidade de contratación dos seus
servicios que considere máis conveniente para os
intereses do consello. A súa contratación e selección
corresponderalle ó presidente seguindo as direc-
trices da comisión permanente. Manterán ó servicio
do consello un réxime de dedicación plena e pode-
rán asistir ás sesións do pleno, da comisión per-
manente e das comisións sectoriais, en calidade
de asesores, cando a natureza das materias que se
van tratar o aconselle e sempre que a súa presencia
sexa autorizada polo órgano colexiado en cuestión.

Serán funcións do Gabinete Técnico a elaboración
de bases de datos, informes, estudios e tarefas aná-
logas, sobre as materias socio económicas que soli-
cite o consello ou o secretario xeral.

Capítulo III
Funcionamento do consello

Sección primeira
Procedemento para a elaboración de dictames e

informes

Artigo 33º.-Iniciación do procedemento.

A elaboración de informes ou dictames polo con-
sello pode responder a unha solicitude da Xunta
de Galicia ou a unha iniciativa do pleno. No primeiro
caso, unha vez recibida no consello a correspon-
dente solicitude, será inmediatamente remitida polo
presidente do consello ó presidente da comisión
sectorial competente por razón da materia, de acor-
do, se é o caso, co disposto no artigo 31 deste regu-
lamento, dándolles conta da citada remisión para
o seu coñecemento ós membros da comisión per-
manente. No escrito de remisión indicarase o prazo
máximo dentro do que a comisión sectorial deberá
ter elaborado o texto da proposta correspondente.
Este prazo non poderá exceder de dous tercios do
prazo global fixado para a emisión do informe ou

dictame polo consello. Se a iniciativa para a ela-
boración do dictame ou informe parte do pleno, este
decidirá o traslado á comisión sectorial que corres-
ponda, fixará o prazo dentro do cal o texto da pro-
posta deberá estar redactado e, se o considera opor-
tuno, excepcionalmente poderá delegar na comisión
permanente a súa aprobación.

Artigo 34º.-Estudio pola comisión sectorial.

Unha vez recibido o encargo, a comisión sectorial
organizará o seu traballo da forma que coide máis
adecuada para o cumprimento da tarefa que lle foi
encomendada. Poderá solicitar do secretario xeral
o apoio dos servicios técnicos do consello e da comi-
sión permanente, a través do presidente, a cola-
boración de asesores externos cualificados. O resul-
tado dos traballos da comisión, que deberá conter
unha exposición de antecedentes, a valoración efec-
tuada e as conclusións, deberalle ser entregado,
xunto cos votos particulares e os informes previos
ou complementarios, ó presidente do consello para
o seu traslado á comisión permanente como trámite
previo á convocatoria do pleno ou, se mediou dele-
gación, para o seu exame e aprobación pola propia
comisión permanente. Tanto o pleno como, se é o
caso, a comisión permanente, poderán solicitar da
comisión sectorial un novo exame do texto elaborado
se se considera necesario un estudio complemen-
tario das cuestións debatidas.

Artigo 35º.-Aprobación pola comisión permanen-
te.

Se houbere delegado na comisión permanente a
aprobación do texto elaborado pola comisión sec-
torial, á sesión convocada para o efecto poderá asis-
ti–lo presidente da referida comisión sectorial ou
o membro por ela designado, para expoñe–lo acordo
alcanzado. Tamén poderán ser chamados o autor
ou autores dos votos particulares para expoñeren
o sentido das súas posicións. Trala deliberación
oportuna a comisión permanente someterá o texto
a votación e incorporaralle as modificacións que
considere oportuno. O texto final aprobado, que
deberá igualmente conter unha exposición dos ante-
cedentes, as valoracións efectuadas e mailas con-
clusións, así como os votos particulares, revestirá
a forma, segundo os casos, de informe, estudio ou
dictame do Consello Económico e Social de Galicia.

Artigo 36º.-Tramitación pola comisión perma-
nente.

Se a aprobación do texto lle correspondese ó ple-
no, a comisión permanente limitarase a coñece–lo
texto remitido pola comisión sectorial e a convocar
de forma inmediata a celebración do pleno con remi-
sión da orde do día e mais da documentación corres-
pondente ó texto elaborado. Se as circunstancias
o aconsellan, a comisión permanente poderá ela-
borar unha proposta, que o presidente someterá á
consideración do pleno como cuestión previa, para
canaliza–la deliberación do proxecto de resolución
no seo da sesión plenaria.
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Artigo 37º.-Presentación de emendas.

Con anterioridade á data sinalada para a cele-
bración do pleno convocado, calquera membro do
consello, individual ou colectivamente, poderá pre-
sentar emendas á totalidade ou a aspectos parciais
do texto elaborado pola comisión sectorial. A pre-
sentación deberá formalizarse por escrito dirixido
ó presidente do consello con polo menos vintecatro
horas de antelación da hora prevista para a cele-
bración do pleno e no caso das emendas parciais
deberán ir acompañadas dunha exposición de moti-
vos sucinta, aclaratoria do alcance da emenda pre-
sentada. Non poderá ser admitida a presentación
dunha emenda á totalidade que non veña acom-
pañada do correspondente texto alternativo.

Artigo 38º.-Aprobación polo pleno.

As deliberacións do pleno centraranse no texto
elaborado pola comisión sectorial, que será defen-
dido polo seu presidente ou polo vocal dela en que
delegase. Se se presentou algunha emenda á tota-
lidade con texto alternativo, o primeiro asinante
dela deberá defender, tamén, o sentido e o alcance
da súa proposta. Concluído o debate sobre a alter-
nativa presentada procederase á votación e se o
texto alternativo resulta aprobado o pleno poderá
acorda–la apertura dun novo prazo para a presen-
tación de emendas parciais, co que a aprobación
final quedará diferida para unha nova sesión. Se,
polo contrario, o texto alternativo resulta rexeitado,
debe quedar así: «procederase á exposición por par-
te dos primeiros asinantes e ó debate...» das emen-
das parciais presentadas, pola orde que a Presi-
dencia estableza. Sometidas a votación incorpora-
ranse ó texto as que resulten aprobadas. Neste caso
o pleno poderá autoriza–lo presidente para que,
asistido pola comisión sectorial competente, intro-
duza as alteracións necesarias con obxecto de que
o texto definitivo resulte coherente. Finalizado o
debate someterase o texto final a votación e no caso
de non se acada–la maioría necesaria, o pleno pode-
rá decidir se se lle deberá remitir de novo á comisión
sectorial competente para a súa remodelación de
acordo cos criterios eventualmente expresados. De
ser aprobado por maioría expresarase esta circuns-
tancia na resolución aprobatoria, e a minoría dis-
crepante terá dereito, a título individual ou colec-
tivamente, a que se unan á referida resolución os
votos particulares formulados por escrito e presen-
tados ante o secretario xeral, ben no transcurso da
sesión ou ben dentro do prazo máximo das corenta
e oito horas seguintes á finalización do pleno.

Artigo 39º.-Procedemento de urxencia.

No caso de solicitarse do consello a emisión dun
dictame nun prazo inferior a un mes, a convocatoria
do pleno poderá efectuarse antes da data de fina-
lización dos seus traballos por parte da comisión
sectorial encargada de redactalo, e esta poderalle
entregar ó presidente do consello o texto elaborado
con corenta e oito horas de antelación respecto da
data prevista para a celebración da sesión. Os mem-

bros do consello deberán ser informados polo pre-
sidente, desde o primeiro momento, da solicitude
do dictame con carácter de urxencia e poderán pre-
sentar, individual ou colectivamente, emendas ó
texto preparado ata dúas horas antes do inicio da
sesión, que se desenvolverá conforme o previsto
no anterior artigo 38º.

Sección segunda
Da comparecencia de autoridades e constitución

de mesas sectoriais

Artigo 40º.-Comparecencia de autoridades.

Os membros do Consello da Xunta de Galicia
poderán intervir ante o Pleno do Consello, por pro-
pia iniciativa, comunicándollo previamente ó pre-
sidente, o por solicitude do consello logo de acordo
do pleno. Este poderá invitar tamén a calquera outro
tipo de autoridades ou personalidades co obxecto
de obter información sobre cuestións particulares
relacionadas cos asuntos da súa competencia. A
comparecencia pode ter lugar nun pleno ordinario
ou nun extraordinario e de ter sido convocado para
a deliberación e decisión doutros puntos da orde
do día, a intervención da autoridade ou persona-
lidade producirase ó comezo da sesión, que será
suspendida polo presidente ó finaliza–la compa-
recencia e a sesión reiniciarase posteriormente.

As comisións sectoriais, a través do presidente,
poderán tamén reclama–la presencia de autoridades
administrativas da Comunidade Autónoma para un
mellor desenvolvemento do seu traballo.

Artigo 41º.-Mesas sectoriais.

De acordo co establecido na disposición adicional
segunda da lei constitutiva, o pleno poderá pro-
poñerlle á Xunta de Galicia a constitución e con-
vocatoria de mesas sectoriais con participación das
organizacións representadas no consello e mais da
Administración autonómica, para debater proble-
mas específicos que afecten a sectores estratéxicos
de Galicia e defini–las posibles liñas de actuación
e unha mesa sectorial específica de cooperación,
con participación das organizacións económicas e
sociais representadas no consello, nos termos da
regulamentación comunitaria, para evacua–los
informes requiridos pola normativa da Unión Euro-
pea. Definida a natureza concreta da mesa sectorial
que se propón constituír corresponderalle ó pleno
designa–las persoas, de entre os seus membros, que
formarán parte dela. O pleno deberá ser informado
puntualmente, a través do presidente ou do membro
da mesa en quen delegue, dos resultados acadados
nas reunións mantidas.

Capítulo IV
Réxime orzamentario e de contratacion do con-

sello

Artigo 42º.-Réxime económico.

O consello contará cos recursos económicos para
o cumprimento dos seus fins que se consignen nos
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orzamentos xerais da Comunidade Autónoma e des-
frutará o réxime tributario que lle corresponde a
esta. O secretario xeral elaborará o anteproxecto
de orzamento que o presidente deberá presentar
como proposta inicial á consideración da comisión
permanente, como trámite previo á súa aprobación
polo Pleno do Consello e posterior remisión á Con-
sellería de Economía e Facenda, de acordo co pre-
visto na Lei de réxime financieiro e presupostario
de Galicia. Na mesma sesión dedicada ó exame e
aprobación do proxecto de presuposto, o pleno fixará
a contía das compensacións económicas debidas
como consecuencia da participación dos seus mem-
bros nos distintos órganos colexiados do consello.
O réxime de contabilidade e de control das acti-
vidades do consello axustarase ó establecido para
os entes da súa natureza nas disposicións en vigor.

Artigo 43º.-Réxime de contratación.

O consello rexerase, en canto a contratación, polas
normas contidas na Lei de contratos das adminis-
tracións públicas. O persoal propio do consello, con
excepción, se fose o caso, dos que formen parte
do Gabinete Técnico, rexerase polas normas do
dereito laboral. As súas condicións de traballo non
serán inferiores ás establecidas para o persoal labo-
ral da Xunta de Galicia e a súa selección efectuarase
mediante convocatoria pública e de acordo cos prin-
cipios de igualdade, mérito e capacidade. O cadro
de persoal será aprobada polo pleno e a súa con-
tratación e selección levaraas a cabo o presidente,
seguindo as directrices da comisión permanente.

Capítulo V
Da renovación do consello e da interpretación e

reforma do regulamento

Artigo 44º.-Renovación total do consello.

No pleno ordinario correspondente ó trimestre
anterior a aquel en que deba producirse a expiración
do período de catro anos de duración do mandato
dos membros do consello, fixarase o número de per-
soas que cada unha das organizacións e entidades
que o compoñen deberá designar, de acordo co grao
de representatividade que nese momento lles
corresponda, para seren nomeadas membros, titu-
lares e suplentes, do consello. Nun prazo máximo
de trinta días a partir dese momento, as referidas
organizacións e entidades deberanlle remitir á Con-
sellería de Economía e Facenda as súas respectivas
propostas de designación co obxecto de que sexa
elevada á Presidencia da Xunta para os oportunos
actos de cesamento e nomeamento dos designados.
Pola súa parte e dentro do mesmo prazo, o presidente
e mailo secretario xeral deberán dirixirse por escrito
ás consellerías de Economía e Facenda e de Xustiza,
Interior e Relacións Laborais para poñeren os seus
cargos á disposición do presidente e do Consello
da Xunta, respectivamente, co obxecto de que se
poidan inicia–las consultas previstas no artigo 8
da lei constitutiva, para a súa renovación ou
substitución.

Unha vez publicados os nomeamentos correspon-
dentes no Diario Oficial de Galicia, o presidente
do consello en funcións, logo de consulta á Pre-
sidencia da Xunta, convocará de forma inmediata
un pleno extraordinario, con citación de tódolos
designados, cun único punto da orde do día que
estará referido á toma de posesión, por esta orde,
do secretario xeral, do presidente e dos membros
do consello.

Artigo 45º.-Interpretación e reforma do regu-
lamento.

Correspóndelle ó Pleno do Consello a facultade
de interpretar este regulamento e integra–las súas
posibles lagoas. Tamén lle corresponde ó pleno a
facultade de o reformar parcial ou totalmente. A
este respecto, o pleno poderá, sen máis, acepta–la
modificación proposta pola comisión permanente
ou designar unha comisión específica para elabo-
ra–la proposta de modificación que será sometida
posteriormente a debate e decisión dunha nova
sesión plenaria. Para a aprobación da modificación
regulamentaria será preciso o voto favorable de,
polo menos, vintetrés dos seus membros. De non
obterse a maioría precisa poderá someterse o mesmo
texto a unha nova votación na sesión plenaria ordi-
naria inmediatamente posterior, na que abondará
para a súa aprobación co voto favorable de dezasete
dos seus membros. Se se introduciu algunha varia-
ción no texto sometido a votación a maioría requirida
para a súa aprobación, en primeira volta, seguirá
sendo a que reúna o voto favorable de, polo menos,
vintetrés dos seus membros.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

4490Orde do 3 de xuño de 1996 pola que se
dictan normas para a elección de órganos
unipersoais de goberno nos centros públi-
cos de ensino non universitario.

En uso da autorización outorgada pola disposición
derradeira primeira do Decreto 92/1988, do 28 de
abril (DOG do 29 de abril), parcialmente modificado
polo Decreto 279/1990, do 27 de abril, polo que
se regulou os órganos de goberno dos centros públi-
cos do ensino non universitario, e co obxecto de
regula–la elección e nomeamento de director e res-
tantes órganos unipersoais de goberno naqueles
centros que proceda, e tendo en conta o establecido
na Lei orgánica 9/1995, do 20 de novembro, da
participación, avaliación e o goberno dos centros
docentes, esta consellería,

DISPÓN:

Artigo 1º.-Centros nos que se deberá proceder
á elección do director.

Procederá abri–lo proceso electoral para o nomea-
mento de director nos centros públicos de ensino
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non universitario nos que se dea algún dos seguintes
supostos:

a) Finalización do mandato do director por trans-
curso do período de tres anos establecidos no artigo
4 do Decreto 92/1988, do 28 de abril.

b) Cando o director, de acordo co parágrafo pri-
meiro do artigo 11 do citado Decreto 92/1988, tivese
nomeamento provisional e polo período dun ano,
por non existir no seu momento candidatos á direc-
ción ou por non obte–la maioría absoluta.

c) Cando as funcións de director estean sendo
desempeñadas con carácter accidental polo vice-
director ou polo xefe de estudios, en virtude do
previsto no parágrafo segundo do artigo 14 do ante-
dito decreto.

d) Naqueles centros nos que a renuncia do direc-
tor, aceptada polo delegado provincial da Conse-
llería de Educación e Ordenación Universitaria con
efectos do 30 de xuño, permita abri–lo proceso elec-
toral nos prazos establecidos nesta orde.

Artigo 2º.–Requisitos dos candidatos.

1. En aplicación do establecido no artigo 18 da
Lei orgánica 9/1995, do 20 de novembro, da par-
ticipación, a avaliación e o goberno dos centros
docentes, poderá ser candidato a director calquera
profesor do centro, funcionario de carreira, que reú-
na os seguintes requisitos:

a) Ter unha antigüidade de cinco anos, polo
menos, no corpo da función pública docente desde
o que opta.

b) Ter exercido como profesor durante cinco cur-
sos en centros nos que se impartan ensinanzas do
mesmo nivel e réxime.

c) Ter destino definitivo no centro cunha anti-
güidade nel, cando menos, dun curso completo.

d) Estar acreditado pola Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria para o exercicio da fun-
ción directiva.

Este último requisito, e para os procesos iniciados
neste ano ó amparo da presente orde, poderá ser
xustificado polos interesados con anterioridade á
votación á que se refire o apartado 3 do artigo 3
desta orde.

2. A Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria, no caso de que non existan profesores
que reúnan os requisitos do apartado anterior, pode-
rá eximir ós candidatos de cumprir algún deles nos
seguintes centros:

–Nos centros específicos de educación infantil,
e nos incompletos de educación primaria, nos
colexios rurais agrupados, nos que se impartan ensi-
nanzas dirixidas a persoas adultas con menos de
oito profesores e nos de educación especial.

–Nos centros de educación secundaria con menos
de oito unidades, nos que se impartan ensinanzas

de réxime especial ou ensinanzas dirixidas a persoas
adultas con menos de oito profesores.

Artigo 3º.–Procedemento para a elección do
director.

1. Os candidatos ó cargo de director deberán pre-
sentar, por escrito, ante o Consello Escolar, con
cinco días naturais de anticipación á data da vota-
ción á que se refire o apartado quinto desta orde:

a) O programa de dirección no que se recollerán
obxectivos que pretende alcanzar, análise do fun-
cionamento, dos problemas e das necesidades do
centro, liñas fundamentais de actuación e proposta
dos órganos de goberno unipersoais da candidatura.

b) Méritos académicos e profesionais.

O director do centro deberá arbitra–las medidas
de publicidade e accesibilidade que coide opor-
tunas para garantir que tódolos membros do Con-
sello Escolar e do claustro de profesores coñezan
a existencia e teñan fácil acceso ós programas dos
distintos candidatos para a súa análise.

2. O director será elixido polo Consello Escolar.
Para tal fin constituirase no seo del unha mesa elec-
toral integrada por dous profesores e un pai ou nai
ou representante legal dos alumnos. Ademais, no
caso de centros de secundaria ou de ensinanzas
de réxime especial, tamén formará parte da mesa
un alumno.

Os membros da mesa electoral serán elixidos por
sorteo público de entre os membros do Consello
Escolar. No sorteo recollerase designación de mem-
bros titulares e suplentes. Non poderán participar
no sorteo os candidatos á dirección.

Actuarán como presidente e secretario da mesa
electoral os profesores de maior e menor idade
respectivamente.

3. A votación celebrarase o día 26 de xuño en
tódolos centros incluídos nalgún dos supostos do
artigo 1º desta orde.

A votación efectuarase diante da mesa electoral
mediante sufraxio directo, secreto e non delegable.
Resultará elixido director o candidato que obteña
o voto favorable da maioría absoluta dos membros
do Consello Escolar.

Cando, concorrendo máis dun candidato, ningún
deles obtivese a maioría absoluta na primeira vota-
ción, procederase no prazo de corenta e oito horas
a realizar unha segunda votación na que figurará
unicamente o candidato máis votado na primeira.
Para ser elixido na segunda votación tamén é nece-
sario obte–lo voto favorable da maioría absoluta dos
membros do Consello Escolar. No caso en que hou-
bese empate na primeira votación, a segunda vota-
ción, que se realizará no prazo de corenta e oito
horas, será individualizada entre os aspirantes que
igualaron no número máis elevado de votos. Deci-
dirase por sorteo a orde na que serán votados os
aspirantes. Tódolos electores poderán participar na
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votación individualizada de cada aspirante. Neste
caso resultará elixido o aspirante que, obtendo a
maioría absoluta, logre máis votos. No caso de que
varios aspirantes obtivesen a maioría absoluta e per-
sistise o empate en votos, aplicaranse como criterios
de desempate para designar director, e pola orde
que se indica, os seguintes:

a) Maior antigüidade no centro.
b) Maior antigüidade como funcionario de carrei-

ra.
c) Maior idade.
4. A mesa electoral remitiralle a acta da elección

ó delegado provincial da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria o día 28 de xuño poden-
do facelo por fax ou telegrama, expresando, segundo
proceda:

a) O nome do candidato que obtivo a maioría
absoluta.

b) Que ningún candidato alcanzou a maioría
absoluta.

Artigo 4º.–Centros nos que non se presente nin-
gunha candidatura.

1. No suposto de que non se presentase ningunha
candidatura á dirección, o presidente do Consello
Escolar comunicaralle o día 22 de xuño tal extremo
ó delegado provincial da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria, podendo facelo por fax
ou por telegrama.

2. Cando non existan candidaturas á dirección
ou cando, aínda existindo, non obtivesen a maioría
absoluta, a Inspección Educativa proporalle ó dele-
gado provincial da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria un candidato á dirección
que, independentemente do centro no que estea des-
tinado, reúna os requisitos a), b) e d), sinalados
no artigo segundo desta orde, de acordo co indicado
no artigo 20 da Lei orgánica 9/1995, do 20 de
novembro, sen prexuízo do establecido no artigo
2º.2 desta orde.

A duración do mandato do director así designado
será de catro anos.

Artigo 5º.–Nomeamento do director e dos outros
órganos unipersoais de goberno.

1. O director electo proporalle o nomeamento dos
restantes órganos unipersoais de goberno, incluídos
no seu programa, ó delegado provincial da Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria.

2. O delegado provincial, unha vez verificado que
os candidatos propostos reúnen os requisitos esta-
blecidos na Lei orgánica 9/1995, do 20 de novem-
bro, procederá ó nomeamento do director e dos res-
tantes órganos unipersoais de goberno con efec-
tividade do 1 de xullo de 1996, por un período
de catro anos.

3. Nos centros de nova creación, o delegado pro-
vincial da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria nomeará director por un período de
tres anos a un profesor que reúna os requisitos a),
b) e d) establecidos no artigo 2º.1 desta orde.

Artigo 6º.–Entrada en vigor.

A presente orde entrará en vigor o día seguinte
ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 1996.

Celso Currás Fernández
Conselleiro de Educación e Ordenación Uni-

versitaria

CONSELLERÍA DE XUSTIZA,
INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

4322Decreto 228/1996, do 30 de maio, polo
que se aproba o escudo heráldico do Con-
cello de Esgos.

O Concello de Esgos considerou conveniente
adopta–lo seu escudo para perpetuar, con simbo-
loxía adecuada e conforme as normas da heráldica,
os feitos máis relevantes do seu pasado histórico.
Para iso, e de acordo coas facultades que lle confiren
as disposicións vixentes, elevou o correspondente
informe e memoria descritiva para a súa aprobacion
definitiva.

A competencia exclusiva en materia de adopción,
modificación ou rehabilitación dos emblemas herál-
dicos e bandeiras dos concellos e doutras entidades
locais, correspóndelle á Comunidade Autónoma
galega, segundo o disposto polo artigo 27.2º do Esta-
tuto de autonomía de Galicia.

O expediente instruíuse conforme as normas do
procedemento establecidas na Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, no regu-
lamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das corporacións locais, aprobado polo
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, e mais
no Decreto 258/1992, do 10 de setembro, da Xunta
de Galicia, polo que se regula o procedemento e
normas heráldicas para adopción, modificación ou
rehabilitación dos escudos e bandeiras das corpo-
racións locais e doutras entidades locais.

Na súa virtude, visto o informe emitido pola comi-
sión de heráldica da Xunta de Galicia, e por pro-
posta do conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións
Laborais e logo de deliberación do Consello da Xun-
ta de Galicia na súa reunión do día trinta de maio
de mil novecentos noventa e seis,

DISPOÑO:
Artigo único.–Aproba–lo escudo heráldico do con-

cello de Esgos (Ourense), que quedará organizado
do seguinte xeito: de azur unha cruz patada de ouro;
na punta, rochas do mesmo. Ó timbre, coroa real
pechada.

Santiago de Compostela, a trinta de maio de mil
novecentos noventa e seis.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Jesús C. Palmou Lorenzo
Conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais
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4323Decreto 229/1996, do 30 de maio, polo
que se aproba o escudo heráldico e maila
bandeira do Concelo de Burela.

O Concello de Burela considerou conveniente
adopta–lo seu escudo heráldico e bandeira para per-
petuar, con simboloxía adecuada e conforme as nor-
mas da heráldica, os feitos máis relevantes do seu
pasado histórico. Para iso, e de acordo coas facul-
tades que lle confiren as disposicións vixentes, ele-
vou o correspondente informe e memoria descritiva
para a súa aprobacion definitiva.

A competencia exclusiva en materia de adopción,
modificación ou rehabilitación dos emblemas herál-
dicos e bandeiras dos concellos e doutras entidades
locais, correspóndelle á Comunidade Autónoma
galega, segundo o disposto polo artigo 27.2º do Esta-
tuto de autonomía de Galicia.

O expediente instruíuse conforme as normas do
procedemento establecidas na Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, no regu-
lamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das corporacións locais, aprobado polo
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, e mais
no Decreto 258/1992, do 10 de setembro, da Xunta
de Galicia, polo que se regula o procedemento e
normas heráldicas para adopción, modificación ou
rehabilitación dos escudos e bandeiras das corpo-
racións locais e doutras entidades locais.

Na súa virtude, visto o informe emitido pola comi-
sión de heráldica da Xunta de Galicia, e por pro-
posta do conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións
Laborais e logo de deliberación do Consello da Xun-
ta de Galicia na súa reunión do día trinta de maio
de mil novecentos noventa e seis,

DISPOÑO:
Artigo 1º
Aproba–lo escudo heráldico do Concello de Bure-

la (Lugo), que quedará organizado do seguinte xeito:
ondado de azur e prata, cun faro de prata acom-

pañado no alto dun torques de ouro brochante. Ó
timbre, coroa real pechada.

Artigo 2º

Aproba–la bandeira do concello de Burela (Lugo),
que quedará organizada do seguinte xeito: partido
de azul escuro ou mareiro o hasta (1/3), co faro
de branco e a torques de amarelo, e de azul claro
ou celeste ó batente (2/3).

Santiago de Compostela, trinta de maio de mil
novecentos noventa e seis.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Jesús C. Palmou Lorenzo
Conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais



Corrección de erros.-Resolución do 4 de
xuño de 1996, da Dirección Xeral da Fun-
ción Pública, pola que se fan públicos os
acordos dos tribunais que xulgarán os pro-
cesos selectivos para o ingreso nos distintos
corpos de Administración xeral da Xunta
de Galicia fixando o reparto de aspirantes
entre eles así como os lugares, data e hora
de celebración dos primeiros exercicios das
correspondentes fases de oposición.
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IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Advertido erro na citada resolución, publicada
no DOG nº 112 do 7 de xuño de 1996, cómpre
efectua-la seguinte corrección:

-Na páxina 5.585, no anexo correspondente á data
19-6-1996, Tribunal D-2, bloque 3º, onde di: «A:
Díaz Estévez, Díaz, Purificación», debe decir:
«Díaz Díaz, Purificación».

4538Corrección de erros.-Resolución do 4 de
xuño de 1996, da Dirección Xeral da
Función Pública, pola que se aproban e
se fan públicas as relacións definitivas
de admitidos e excluídos ás probas selec-
tivas para o ingreso nos distintos corpos
de Administración xeral da Xunta de
Galicia.

Advertidos na citada resolución, publicada no
DOG nº 112, do 7 de xuño de 1996, cómpre face-las
seguintes correccións:

-Na relación de excluídos do corpo auxiliar da
Xunta de Galicia (grupo D), quenda de acceso libre
hai que suprimir a Sampedro Pena, Josefa Mª, DNI
33.234.902, causa: 08, concello: Santiago de Com-
postela, e incluílo na relación de admitidos para
o mesmo corpo.

-Na relación de excluídos do corpo subalterno
da Xunta de Galicia (grupo E), quenda de acceso
libre hai que suprimir a Rodríguez Varela, Adolfo,
DNI 76.327.800, causa: 04, concello: Carballo e
a Vázquez Negro, Manuel, DNI 52.482.947, causa:
04, concello: Agolada e incluílos na relación de
admitidos para o mesmo corpo.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

4440Resolución do 5 de xuño de 1996, da
Dirección Xeral de Persoal, pola que se
fai pública a lista definitiva de admitidos
e excluídos dos procedementos selectivos
de ingreso e acceso ó corpo de profesores
de ensino secundario, profesores de esco-
las oficiais de idiomas, profesores de
música e artes escénicas e procedemento
de adquisición de novas especialidades
polos funcionarios do corpo de profesores
de ensino secundario.

Transcorridos os prazos previstos na resolución
do 29 de abril de 1996 (DOG do 10 de maio), pola
que se fixo pública a lista provisional de admitidos
e excluídos ós procedementos selectivos de ingreso
e acceso ó corpo de profesores de ensino secundario,
profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores
de música e artes escénicas e procedemento de
adquisición de novas especialidades polos funcio-
narios do corpo de profesores de ensino secundario.

Esta dirección xeral,

RESOLVE:

Primeiro.–Facer pública a lista definitiva de
admitidos e excluídos dos procedementos selectivos
de ingreso e acceso ó corpo de profesores de ensino
secundario, profesores de escolas oficiais de idio-
mas, profesores de música e artes escénicas e pro-
cedemento de adquisición de novas especialidades
polos funcionarios do corpo de profesores de ensino
secundario nos anexos I, II, III e IV respecti-
vamente.

Segundo.–Contra esta resolución os interesados
poderán interpoñer recurso ordinario no prazo dun
mes, contado a partir do día seguinte ó da súa publi-
cación no Diario Oficial de Galicia, perante o con-
selleiro de Educación e Ordenación Universitaria,
conforme o establecido no artigo 114 da Lei
30/1992, do 26 de novembro.

Santiago de Compostela, 5 de xuño de 1996.

Jaime García y García
Director xeral de Persoal
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VI. ANUNCIOS

a) DA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

4426Resolución do 3 de xuño de 1996 pola
que se anuncia o concurso público, pro-
cedemento aberto, para a contratación
mediante tramitación urxente da obra de
construcción dun curro para A Rapa das
Bestas en Sabucedo, A Estrada. (Expe-
diente 96/04/1598).

Esta secretaría, unha vez cumpridos os trámites
administrativos correspondentes, resolveu anunciar
o concurso público, procedemento aberto, en trámite
de urxencia, para a adxudicación da obra que se
cita:

1. Obxecto: construcción dun curro para A Rapa
das Bestas en Sabucedo, A Estrada. (Expte.
96/04/1598).

2. Orzamento de licitación: 34.654.812 ptas.
(Trinta e catro millóns seiscentas cincuenta e catro
mil oitocentas doce pesetas), IVE incluído.

3. Garantía definitiva: 4% do importe de lici-
tación.

4. Prazo de execución: 3 meses.

5. Clasificación requirida: grupo C, categoría e.

6. Exposición de proxectos: o proxecto e o prego
de cláusulas administrativas particulares estarán
ó dispor do público na copistería Tórculo, rúa Rosa-
lía de Castro nº 45, de Santiago de Compostela,
durante o prazo de presentación das proposicións.

7. Prazo de presentación de proposicións: come-
zará o día seguinte ó da publicación da presente
resolución no DOG e rematará o décimo terceiro
día hábil.

8. Lugar de presentación das proposicións: no
rexistro da Secretaría Xeral para o Turismo, praza
de Mazarelos nº 15, Santiago de Compostela, e no
rexistro xeral da Xunta de Galicia, desde as 9 ata
as 14 horas. Se a presentación fose en sábado, farase
no rexistro xeral da Xunta de Galicia. En canto
ás proposicións por correo haberá de aterse o dis-
posto na cláusula 6.2 parágrafo segundo do prego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Documentación que deben presenta–los lici-
tadores: a especificada no prego de cláusulas
administrativas.

10. Apertura de proposicións: terá lugar na sala
B da Consellería da Presidencia e Administración
Pública ás 10.30 horas do día 4 de xullo de 1996.

11. Información adicional: a solvencia económica
financeira e técnica acreditarase da forma prevista
na cláusula 6.5 do prego de cláusulas administra-
tivas particulares.

12. Anuncio: o importe deste anuncio correrá por
conta do adxudicatario.

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 1996.

P.D.(Orde 21-5-1995)
Francisco García–Bobadilla Prósper

Secretario xeral para o Turismo

4427Resolución do 3 de xuño de 1996 pola
que se anuncia o concurso público, pro-
cedemento aberto, para a contratación
mediante tramitación urxente da obra de
restauración das adegas de Vilachá en
Pobra de Brollón–Lugo. (Expediente
96/04/1503).

Esta secretaría, unha vez cumpridos os trámites
administrativos correspondentes, resolveu anunciar
o concurso público, procedemento aberto, en trámite
de urxencia, para a adxudicación da obra que se
cita:

1. Obxecto: restauración das adegas de Vilachá
en Pobra de Brollón – Lugo (Expte. 96/04/1503).

2. Orzamento de licitación: 14.952.688 ptas. (Ca-
torce millóns novecentas cincuenta e dúas mil seis-
centas oitenta e oito pesetas), IVE incluído.

3. Garantía definitiva: 4% do importe de lici-
tación.

4. Prazo de execución: 4 meses.
5.– Clasificación requirida: grupo K, categoria

e, subgrupo 7.
6. Exposición de proxectos: o proxecto e o prego

de cláusulas administrativas particulares estarán
ó dispor do público na copistería Tórculo, Rúa Rosa-
lia de Castro nº 45, de Santiago de Compostela,
durante o prazo de presentación das proposicións.

7. Prazo de presentación de proposicións: come-
zará o día seguinte ó da publicación da presente
resolución no DOG e rematará o décimo terceiro
día hábil.

8. Lugar de presentación das proposicións: no
rexistro da Secretaría Xeral para o Turismo, praza
de Mazarelos nº 15, Santiago de Compostela, e no
rexistro xeral da Xunta de Galicia, desde as 9 ata
as 14 horas. Se a presentación fose en sábado, farase
no rexistro xeral da Xunta de Galicia. En canto
ás proposicións por correo haberá de aterse o dis-
posto na cláusula 6.2 parágrafo segundo do prego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Documentación que deben presenta–los lici-
tadores: a especificada no prego de cláusulas
administrativas.

10. Apertura de proposicións: terá lugar na sala
B da Consellería da Presidencia e Administración
Pública ás 10 horas do día 4 de xullo de 1996.

11. Información adicional: a solvencia económica
financeira e técnica acreditarase da forma prevista
na cláusula 6.5 do prego de cláusulas administra-
tivas particulares.
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12. Anuncio: o importe deste anuncio correrá por
conta do adxudicatario.

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 1996.

P.D.(Orde 21-5-1995)
Francisco Garcia–Bobadilla Prósper

Secretario xeral para o Turismo

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E FACENDA

9604053Resolución do 2 de maio de 1996, da
Secretaría Xeral e do Patrimonio, da
Consellería de Economía e Facenda, pola
que se fan públicas as razóns que xus-
tifican a utilización do procedemento de
contratación directa no alugueiro dun
local en Vigo destinado a instalación de
dependencias administrativas da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

En cumprimento do disposto no artigo 22.1º da
Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comu-
nidade Autónoma e 55 de seu regulamento, e en
vista das competencias que teño atribuídas con-
forme o Decreto 117/1994, do 4 de marzo,

RESOLVO:

Facer público que, por razón da urxencia de dispor
de locais en Vigo, se xustifica, logo da fiscalización
da Intervención Delegada da Consellería de Eco-
nomía e Facenda e por proposta da Consellería de
Economía e Facenda, a utilización do procedemento
de contratación directa do alugueiro de locais nas
plantas 1ª e 2ª e sotos 1º e 3º, do inmoble sito
na Praza de América, 1–2, de Vigo, para instalación
de dependencias administrativas da Comunidade
Autónoma.

Santiago de Compostela, 2 de maio de 1996.

Emilio Álvarez Rey
Secretario xeral e do Patrimonio da Consellería

de Economía e Facenda

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E
VIVENDA

3599Cédula do 3 de maio de 1996, da Sub-
dirección Xeral de Inspección de Trans-
portes, pola que se notifican as resolucións
recaídas nos expedientes sancionadores
incoados por infracción da normativa
vixente en materia de transportes terres-
tres devoltas polo servicio de correos por
resultaren descoñecidos os seus destina-
tarios, ou ben porque intentada a noti-
ficación non se puido efectuar (expedien-
tes número DX-00212-I-95 e outro máis).

Por medio desta cédula notifícaselles ós denun-
ciados cos datos e últimos enderezos coñecidos que
se sinalan no anexo as resolucións sancionadoras
dictadas polo subdirector xeral de Inspección de
Transportes, recaídas nos expedientes que se citan
no anexo.

Fáiselles sabe–lo dereito que os asiste para inter-
poñeren recurso ordinario perante o director xeral
de Transportes dentro do prazo dun mes contado
desde o día seguinte ó da publicación desta cédula.

En caso de conformidade con estas resolucións
deberán facer efectiva a multa mediante transfe-
rencia bancaria a favor do Tesouro da Facenda gale-
ga, conta restrinxida de recadación de multas e san-
cións número 13–763620 da Caixa Postal de
Aforros, sucursal de Santiago de Compostela.

Para que conste e lles sirva de notificación ós
denunciados de enderezo descoñecido, en cumpri-
mento do disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992,
do 26 de novembro (BOE do 27 de novembro), de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, expido, asino
e selo esta cédula en Santiago de Compostela, 3
de maio de 1996.

Juan Girón Astray
Subdirector xeral de Inspección de Transportes

ANEXO

–Expediente
–Matrícula
–Denunciante

–Denunciado
–Último enderezo coñecido

–Feito denunciado
–Data–Hora–Estrada–p.q.

–Precepto
infrinxido

–Precepto
sancionador

–Sanción
proposta

DX-00212-I-95
C-0516-AT
LE9OR0033289433

López Pita, J.A.
Lugo, 40-1º
15403 Ferrol
A Coruña

Incumprimento das condicións
esenciais da autorización adminis-
trativa (ITV caducada desde o día
10-3-1995).
23–5–1995; 16.18; N-VI; 496,600

Art. 141 C)
LOTT
Art. 198 C)
RGTO

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

50.000

DX-00383-I-95
C-9863-AZ
LE9OR0033289433

T.S.N., S.L.
San Vicente, 10
15010 A Coruña

Realizar transporte público de
mercadorías (producto porcino)
carecendo da preceptiva autoriza-
ción administrativa. Vehículo lixei-
ro.
06-09-95; 19:40; N-VI; 543,800

Art. 141 O) en
relación co
140 A) LOTT
Art. 198 P) en
relación co
197 A) RGTO

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

50.000
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3600Cédula do 3 de maio de 1996, do Servicio
de Informes e Recursos da Dirección Xeral
de Transportes, pola que se notifica a
denuncia por infracción da normativa
vixente en materia de transportes terres-
tres devolta polo servicio de correos por
resultar descoñecido o seu destinatario ou
ben porque intentada a notificación non
se puido efectuar (expedientes número
DX-00024-I-96).

Por medio desta cédula notifícaselle o denunciado
cos datos e últimos enderezos coñecidos que se sina-
lan no anexo, as denuncias que se formularon contra
el. Por este motivo, iniciáronse, cos números que
se indican, os correspondentes expedientes sancio-
nadores que poden dar lugar ás sancións que tamén
se citan.

Fáiselles sabe–lo dereito que os asiste para alegar
por escrito perante este Servicio de Informes e
Recursos o que consideren conveniente, achegando
ou propoñendo as probas que coiden oportunas, den-
tro dos quince días hábiles seguintes ó da publi-
cación desta cédula.

Para que conste e lles sirva de notificación o cita-
do denunciado, e en cumprimento do disposto no
artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro
(BOE do 27 de novembro), de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común, expido, asino e selo esta cédula
en Santiago de Compostela, 3 de maio de 1996.

Alberto Eiras Martínez

Xefe de Servicio de Informes e Recursos

Instructor

ANEXO

Expediente: DX-00024-I-96.

Matrícula: LU-5064-M.

Denunciante: LE9OR0032413918.

Denunciado: Seco López, Manuel.

Último enderezo coñecido: Ourense, 30. 27004
Lugo.

Feito denunciado: a contratación dun transporte
público de mercadorías (gando vacún) cun exceso
de peso do 12,8% sobre o peso máximo autorizado
do vehículo (9.,500 kg).

Data, hora, estrada, p.k.: 13-12-1995, 16.58,
N-VI, 496,600.

Precepto infrinxido: artigo 142 E) LOTT, artigo
199 E) RGTO.

Precepto sancionador: artigo 143 LOTT, artigo
201 RGTO.

Sanción proposta: 30.000 ptas.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

4420Resolución do 3 de xuño de 1996 pola
que se anuncia polo sistema de concurso
de procedemento aberto a obra, declarada
de urxencia, de remodelación integral do
Instituto Alfredo Brañas de Carballo (A
Coruña).

Esta consellería, unha vez cumpridos os trámites
administrativos correspondentes, resolveu anunciar
concurso de procedemento aberto da obra, decla-
rada de urxencia, que se cita:

–Remodelación integral do Instituto Alfredo Bra-
ñas de Carballo (A Coruña).

Orzamento de licitación: 76.999.996 (setenta e
seis millóns novecentas noventa e nove mil nove-
centas noventa e seis pesetas).

Prazo de execución: 9 meses.
Clasificación requirida: grupo C, categoría D.
Exposición de proxecto: o proxecto e mailo prego

de cláusulas administrativas particulares estarán
de manifesto na Subdirección Xeral de Construc-
cións e Equipamento, da Secretaría Xeral desta con-
sellería, edificio administrativo 2, San Caetano,
Santiago de Compostela, durante o prazo de pre-
sentación de proposicións das 9 ás 14 horas. Os
pregos de cláusulas administrativas particulares
tamén se poderán examinar nas delegacións pro-
vinciais de Educación.

Prazo de presentación de proposicións: rematará
o décimo terceiro día natural contado a partir do
día seguinte ó da publicación desta resolución no
Diario Oficial de Galicia.

Lugar de presentación de proposicións: no rexistro
xeral desta consellería, edificio administrativo 2,
San Caetano, Santiago de Compostela. En canto ás
proposicións por correo, haberá que aterse ó dis-
posto na cláusula 8.1 do prego das administrativas
particulares.

Documentación que presentarán os licitadores:
a especificada nas cláusulas 8.2, 8.3 e 8.4 do prego
das administrativas particulares.

Exame da documentación: a mesa de contratación
cualificará as documentacións presentadas e publi-
cará a continuación no taboleiro de anuncios desta
consellería, o resultado da dita cualificación, a fin
de que se emenden dentro do prazo que se indique,
os defectos materiais observados na documentación.

Apertura de proposición: realizaraa a mesa de
contratación ás 12 horas do terceiro día hábil
seguinte ó de terminación do prazo, na sala de xun-
tas desta consellería.

O importe deste anuncio correrá a cargo da empre-
sa adxudicataria.

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 1996.
P.D. (Orde 8-9-1994)

Juan J. Bértolo Cadenas
Secretario xeral da Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria
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CONSELLERÍA DE INDUSTRIA
E COMERCIO

4164Resolución do 24 de abril de 1996, da
Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se autoriza e se declara de uti-
lidade pública a instalación eléctrica que
se cita. (Expediente número 96/25 A.T.).

Visto o expediente incoado nesta delegación pro-
vincial a petición de Unión Eléctrica-Fenosa, S.A.
con domicilio en Vigo no que solicita autorización
e declaración de utilidade pública para o estable-
cemento dunha instalación eléctrica de media ten-
sión, e cumpridos os trámites regulamentarios orde-
nados no capítulo III do Decreto 2617/1966, sobre
autorización de instalacións eléctricas, e no capítulo
III do regulamento aprobado polo Decreto
2619/1966, sobre expropiación forzosa e sancións
en materia de instalacións eléctricas, e de acordo
co disposto no Real decreto 2634/1980, sobre trans-
ferencias de competencias da Administración do
Estado á Xunta de Galicia en materia de industria,
esta delegación provincial, resolveu:

Autorizar a Unión Eléctrica-Fenosa, S.A. a ins-
talación eléctrica que ten como características prin-
cipais as seguintes: L.M.T. aérea, a 24/20 kV, de
1.472 m de lonxitude o tramo I, desde o apoio 47
da L.M.T. derivación a Pardemarín ata o C.T. que
se proxecta en Correáns; o tramo II de 20 m de
lonxitude, desde o apoio 7 da L.M.T. ó C.T. de
Correáns ata o C.T. que se proxecta en Lamas, con
conductores tipo LA-56, sobre apoios de formigón,
ambalas dúas no concello da Estrada.

C.T. de 50 kVA, en Correáns e C.t. de 50 kVA
en Lamas, relación de transformación 20
kV-380/220 V.

R.B.T., aérea de 215 m de lonxitude, o tramo
de Correáns e 535 m de lonxitude o tramo de Lamas,
con conductor tipo R.Z.

Declara–la utilidade pública da instalación eléc-
trica que se autoriza, para os efectos sinalados na
Lei 10/1966, sobre expropiación forzosa e sancións
en materia de instalacións eléctricas, e no seu regu-
lamento de aplicación do 20 de outubro de 1966.

Esta instalación non poderá entrar en servicio
mentres o seu peticionario non conte coa aprobación
do proxecto de execución, logo de cumpri–los trá-
mites que se sinalan no capítulo VI do citado Decre-
to 2617/1966, do 20 de outubro.

Pontevedra, 24 de abril de 1996.

Ramón Álvarez Abad

Delegado provincial de Pontevedra

3335Resolución do 24 de abril de 1996, da
Delegación Provincial da Coruña, pola
que se somete a información pública a
petición de autorización e declaración de
utilidade pública da instalación eléctrica
que se cita. (Expediente número IN407A
96/33-1).

Para os efectos previdos no artigo 9 do Decreto
2617/1966 e no artigo 10 do Decreto 2619/1966,
sométese a información pública a petición de auto-
rización e declaración de utilidade pública da ins-
talación eléctrica que se describe:

Solicitante: Autoridad Portuaria da Coruña
Enderezo social: Avda. da Mariña, 3, 15001, A

Coruña.
Denominación: L.M.T., C.T.C. de 50 kVA o Faro

de Punta Nariga.
Situación: Malpica de Bergantiños.
Características técnicas:
-Liña eléctrica aéro-subterranea de media ten-

sión, a 20 kV, sobre apoios de formigón e metálicos
de grandicela e de tipo tubular na súa parte aérea
e baixo tubo, de lonxitudes respectivas 776 m e
370 m, con conductor LA-56 e R.H.V. 12/20 kV
de 3(1×95) mm2 Al, con orixe na liña que alimenta
o C.T. Porto de Barizo, da Xunta de Galicia e final
no C.T. a instalar no novo Faro de Punta Nariga.

-Centro de transformación tipo interior, de 50 kVA
e tensións de 20/0,380-0,220 kV, con celas de
entrada, de protección do trafo e de aloxamento
do trafo, Malpica.

Todas aquelas persoas ou entidades que se con-
sideren afectadas poderán presenta–las súas ale-
gacións nesta delegación provincial, no prazo de
trinta días.

A Coruña, 24 de abril de 1996.
Juan Ignacio Lizaur Otero

Delegado provincial da Coruña

4175Resolución do 24 de abril de 1996, da
Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se somete a información pública
a petición de establecemento da instala-
ción eléctrica que se cita. (Expediente
número 96/143 A.T.).

Para os efectos previdos no artigo 9 do Decreto
2617/1966, do 20 de outubro, sométese a infor-
mación pública a petición de instalación dunha
L.M.T. Sub. o Castromil-C e A CU4, que ten as
seguintes características especiais:

Peticionario: Unión Eléctrica-Fenosa, S.A.

Lugar no que se vai establece–la instalación: des-
de a subestación O Castro e remata no enlace coa
L.M.T. CU4 entre os CC.TT. Romil e C y 4, concello
de Vigo.

Finalidade da instalación: mellora–la subminis-
tración eléctrica na zona.
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Características principais: L.M.T. subterránea, a
15 kV, de 1.050 m de lonxitude, con conductor
tipo R.H.V.

Orzamento: 4.841.244 ptas.
O que se fai público para que poida ser examinado

o proxecto da instalación nestas oficinas, sitas na
Rúa Nova de Abaixo, nº 2, e formularse contra el
as reclamacións, por duplicado, que se consideren
oportunas, no prazo de trinta días contados a partir
do seguinte ó da publicación desta resolución.

Pontevedra, 24 de abril de 1996.
Ramón Álvarez Abad

Delegado provincial de Pontevedra

4078Resolución do 14 de maio de 1996, da
Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se somete a información pública
a petición de establecemento da instala-
ción eléctrica que se cita. (Expediente
número 96/160 A.T.).

Para os efectos previdos no artigo 9 do Decreto
2617/1966, do 20 de outubro, sométese a infor-
mación pública a petición de instalación dunha
L.M.T. e C.T. en A Pasaxe-Vincios, que ten as
seguintes características especiais:

Peticionario: Granitos Vincios, S.L.
Lugar no que se vai establece–la instalación: des-

de unha liña propiedade da empresa eléctrica Unión
Eléctrica-Fenosa, S.A. ata o C.T. que se proxecta
na Pasaxe-Vincios, concello de Gondomar.

Finalidade da instalación: subministra-la enerxía
a nave industrial.

Características principais: L.M.T. aérea, a 20 kV,
de 250 m de lonxitude, con conductor tipo LA-30,
sobre apoios de formigón.

C.T. de 160 kV, relación de transformación 15/20
kV-400/213 V.

Orzamento: 1.363.319 ptas.
O que se fai público para que poida ser examinado

o proxecto da instalación nestas oficinas, sitas na
Rúa Nova de Abaixo, nº 2, e formularse contra el
as reclamacións, por duplicado, que se consideren
oportunas, no prazo de trinta días contados a partir
do seguinte ó da publicación desta resolución.

Pontevedra, 14 de maio de 1996.
Ramón Álvarez Abad

Delegado provincial de Pontevedra

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA,
GANDERÍA E MONTES

9604163Resolución do 3 de maio de 1996, da
Delegación Provincial de Pontevedra, de
notificación das resolucións dos expedien-
tes sancionadores I-106/95.2 e I-282/95
(incendios–Pontevedra).

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da
Lei de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común, do 26

de novembro de 1992 (BOE do 27–11–1992), noti-
fícaselle á persoa que no anexo se menciona a reso-
lución do dito expediente por infracción da Lei
81/1968, do 5 de decembro, sobre incendios fores-
tais, e do seu Regulamento, do 23 de decembro.

O importe da sanción farase efectivo por trans-
ferencia bancaria ó número de conta 120.597 do
Banco Pastor, código nº 0072, da oficina principal
0401, de Pontevedra, no prazo de quince días hábi-
les contados a partir do seguinte día ó da presente
publicación conforme o Real decreto 1398/1993,
do 4 de agosto (BOE do 9–8–1993). De non facelo
dentro do prazo sinalado, procederase ó seu cobro
pola vía administrativa de constrinximento.

Non obstante, de acordo co artigo 114 da Lei de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, contra esta
resolución e no prazo dun mes poderase interpoñer
recurso ordinario ante o conselleiro de Agricultura,
Gandería e Montes da Xunta de Galicia.

Pontevedra, 3 de maio de 1996.
José Luis Díez Yáñez

Delegado provincial de Pontevedra

ANEXO
-Expediente: I-106/95.2.
Denunciado: Avelino Aresti Egaña.
Último enderezo coñecido: r/ Larrauri, 22-caserío,
Sopelana-Biscaia.
Feito denunciado: acampada ilegal e queima sen
autorización.
Precepto infrinxido: artigo 136 h) e 137 b) do regu-
lamento da Lei de I.F.
Precepto sancionador: artigo 139 do regulamento
da Lei de I.F.
Sanción: 7.000 ptas.
-Expediente: I-282/95.
Denunciado: Elías Cibeira Janeiro.
Último enderezo coñecido: r/ Padín-Arnego, 36511
Rodeiro.
Feito denunciado: abandono dun vehículo en zona
forestal.
Precepto infrinxido: artigo 137 e) do regulamento
da Lei de I.F.
Precepto sancionador: artigo 139 do regulamento
da Lei de I.F.
Sanción: 50.000 ptas.

4006Resolución do 8 de maio de 1996, do
Servicio de Estructuras e Desenvolvemen-
to Rural de Pontevedra, pola que se anun-
cia a publicación da toma de posesión
dos predios de substitución na zona de
Frades (A Estrada–Pontevedra).

Pónse en coñecemento de tódolos interesados na
concentración parcelaria da zona de Frades (A
Estrada–Pontevedra) que, co obxecto de que tomen
posesión delas, se póñen á disposición dos respec-
tivos propietarios os predios de substitución, e fíxa-
se como data límite, para a dita toma de posesión,
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o 20 de xuño 1996, a falta de acordo do propietario
delas e o novo adxudicatario do predio en que se
atopen.

Segundo establece o artigo 46 da Lei de concen-
tración parcelaria para Galicia, do 14 de agosto
de 1985, no prazo de trinta días hábiles, contados
desde o 21 de xuño 1996, os interesados poderán
reclamar, acompañando dictame pericial de todos
e cada un dos predios, sobre diferencias superiores
ó dous por cento, entre a cabida real dos novos
predios e a que consta no expediente de con-
centración.

De acordo co artigo 45 da devandita lei, o pro-
pietario que non permita a toma de posesión dos
predios será obxecto de compulsión directa, logo
de apercibimiento ou instrucción dun expediente
incoado para o efecto.

Así mesmo, ponse en coñecemento de todos, que
a posesión dos predios de substitución outorga a
aqueles que no acordo de concentración figuren
como adxudicatarios, os medios de defensa esta-
blecidos polas leis. Advírtese que todo aquel que
non abandone a posesión na data antes fixada poderá
verse privado das colleitas, a falta de acordo co
adxudicatario.

Pontevedra, 8 de maio de 1996.
Miguel Ángel Pérez Dubois

Xefe do Servicio de Estructuras e Desenvolve-
mento Rural de Pontevedra

4007Resolución do 8 de maio de 1996, do
Servicio de Estructuras e Desenvolvemen-
to Rural de Pontevedra, pola que se anun-
cia a aprobación e publicación das bases
definitivas da zona de concentración par-
celaria de monte Agar e san Pedro de
Ancorados (A Estrada–Pontevedra).

O xefe do Servicio de Estructuras e Desenvol-
vemento Rural de Pontevedra, pon en coñecemento
dos interesados na concentración parcelaria da zona
de monte Agar e San Pedro de Ancorados (A Estra-
da–Pontevedra), declarada de utilidade pública e
urxente execución polo Decreto 71/1992 do 6 de
marzo (DOG nº 54 do 18 de marzo de 1992) que
a xunta local da zona, na súa reunión do 7 de maio
de 1996, aprobou as bases definitivas de concen-
tración, que estarán expostas ó público na casa do
Concello da Estrada e nos lugares de costume da
zona durante un prazo de trinta días contados desde
o seguinte en que sexa publicado o último dos avisos
que corresponde facer no Diario Oficial de Galicia,
no BOP, no xornal de máis circulación da mesma
e no taboleiro de anuncios do Concello, de con-
formidade co que determina a Lei de concentración
parcelaria para Galicia (artigo 36).

Os documentos que se poden examinar refírense
á determinación do perímetro (colección de planos
cos predios incluídos e excluídos e relación destes),
á clasificación de terras e á fixación dos coeficientes
que servirán de base para face–las compensacións

que sexan necesarias, e á determinación de pro-
pietarios e titulares de gravames e outras situacións
xurídicas das que se declara formalmente a titu-
laridade.

Contra estas bases os interesados poden inter-
poñer, por si mesmos ou por representación, recurso
de alzada perante o conselleiro de Agricultura, Gan-
dería e Montes, dentro dos trinta días sinalados,
no rexistro xeral da Consellería de Agricultura Gan-
dería e Montes (edificio San Caetano s/n, Santiago
de Compostela), no rexistro da delegación provin-
cial da consellería (r/ Benito Corbal 47–4º, Pon-
tevedra), ou en calquera das dependencias ás que
fai referencia o artigo 38.4º da Lei de réxime xurí-
dico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común. Os interesados farán
constar no escrito un domicilio dentro do concello
para facérlle–las notificacións que procedan, e se
é o caso, a persoa residente nel a quen teñan que
facérlle as notificacións.

Pontevedra, 8 de maio de 1996.
Miguel Angel Pérez Dubois

Xefe do Servicio de Estructuras e Desenvolve-
mento Rural de Pontevedra

Vº e Prace
José Luis Díez Yáñez
Delegado provincial de Pontevedra

9604013Resolución do 9 de maio de 1996, da
Delegación Provincial de Lugo, de noti-
ficación de incoación do expediente san-
cionador de pesca fluvial P-33/1996,
devolto polo servicio de correos.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da
Lei do 26 de novembro de 1992 (BOE do 27 de
novembro), de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
notifícaselle a persoa que no anexo se menciona,
que con esta data resolvín publicar o acordo de
iniciación do procedemento sancionador por infrac-
ción a Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial
de Galicia (DOG nº 151, do 5 de agosto de 1993),
por non ser posible a notificación a través do servicio
de correos.

Noméase instructor do procedemento a José Ángel
Madarro Río, funcionario desta delegación; poden-
do ser recusado en calquera momento do expediente
de concurrir os supostos legais.

Os interesados disporán dun prazo de quince días,
contados a partir do seguinte ó da publicación desta
notificación, para aportar, por escrito, cantas ale-
gacións, documentos, informacións ou propostas de
probas consideren convenientes en defensa dos seus
dereitos.

Conforme o establecido no artigo 13.2º do Regu-
lamento de procedemento para o exercicio da potes-
tade sancionadora, do 4 de agosto de 1993, de non
efectuarse alegacións no prazo anterior, este acordo
de iniciación poderá ser considerado proposta de
resolución, determinándose para estes efectos o
importe da sanción.
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O pagamento voluntario porá fin ó expediente.
Para efectualo deberanse emprega–los impresos
normalizados, que serán facilitados na Delegación
Provincial de Lugo, Ronda da Muralla, 197.

O que se lles comunica de acordo coa normativa
antes citada e co establecido no Regulamento do
procedemento para o exercicio da potestade san-
cionadora, aprobado polo Real decreto 1398/1993,
do 4 de agosto (BOE nº 189, do 9 de agosto de
1993).

Lugo, 9 de maio de 1996.

José Ramón Molinero Senovilla
Delegado provincial de Lugo

ANEXO

Expediente: P-33/1996.
Denunciado: José Luis López Rueda.
Último enderezo coñecido: r/ A Coruña, 21-4º, Mon-
forte de Lemos (Lugo).
Feitos imputados: pescar con 2 canas en río troiteiro
e habitado por ciprínidos en época de veda, incum-
prindo a Orde do 16-2-1996 (DOG do 29-2-1996).
Precepto sancionador: 33.4º e 34.8º.
Sanción: 55.000 pesetas de multa e un ano de inha-
bilitación para obte-la licencia de pesca.

9604100Resolución do 13 de maio de 1996, da
Secretaría Xeral da Consellería de Agri-
cultura, Gandería e Montes, pola que se
fai pública a adxudicación do concurso
da asistencia técnica consistente na ins-
talación, montaxe e atención dun stand
institucional da Consellería de Agricul-
tura, Gandería e Montes, na feira 19
Semana Verde de Galicia (Silleda).

Por Resolución do 26 de febreiro de 1996, da
Secretaría Xeral da Consellería de Agricultura,
Gandería e Montes, anunciouse o citado concurso
público.

Cumpridos os trámites regulamentarios en materia
de contratación administrativa, o titular da conse-
llería resolveu adxudicarlle a asistencia técnica á
empresa Escenoset, S.L., importe de adxudicación
7.575.000 pesetas.

O que se fai público para os efectos previstos
no artigo 94.2º da Lei 13/1995, do 18 de maio,
de contratos das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 13 de maio de 1996.

P.D. (Orde 13-12-1993, DOG nº 239, 14-12)
Antonio L. Rosón Pérez

Secretario xeral da Consellería de Agricultura,
Gandería e Montes

CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS
SOCIAIS

9604051Resolución do 15 de abril de 1996, da
Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se fai pública a adxudicación
dos servicios de limpeza dos centros para
servicios sociais de Pontevedra.

De conformidade co disposto no artigo 94.2º da
Lei 13/1995, de contratos das administracións
públicas, esta delegación provincial, resolve publi-
ca-las adxudicacións do servicio de limpeza nos
centros que a continuación se relacionan, anun-
ciados a concurso público no DOG nº 43, do 29
de febreiro de 1996:

-Residencia da Terceira Idade do Meixoeiro.
Adxudícase á empresa Linorsa, polo importe de tre-
ce millóns catrocentas sesenta e sete mil seiscentas
pesetas (13.467.600 ptas.).

-Centro Social de Coia. Adxudícase á empresa
Limpezas Carballo, S.L., polo importe de dous
millóns catrocentas sesenta e catro mil pesetas
(2.464.000 ptas.).

-Centro de Social de Bouzas. Adxudícase á empre-
sa Distribuciones y Exclusivas F.F. Lijó, polo importe
de un millón oitocentas mil pesetas (1.800.000
ptas.).

-Centro Social de Ponteareas. Adxudícase á
empresa Limpezas de Ponteareas, polo importe de
un millón seiscentas dúas mil cincocentas corenta
pesetas (1.602.540 ptas.).

-Fogar da 3ª Idade de Pontevedra. Adxudícase
á empresa Linorsa, polo importe de tres millóns
sesenta e nove mil trecentas sesenta pesetas
(3.069.360 ptas.).

-Centro Base de Minusválidos de Pontevedra.
Adxudícase á empresa Linorsa, polo importe de dous
millóns novecentas oitenta mil seiscentas vinte
pesetas (2.980.620 ptas.).

Vigo, 15 de abril de 1996.
P.D. (Orde 7-5-1994)

Miguel A. Vázquez Ares
Delegado provincial de Pontevedra

CONSELLERÍA DE XUSTIZA,
INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

4039Resolución do 13 de maio de 1996, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se dispón a publicación no Diario Oficial
de Galicia da notificación dos expedientes
de sanción que se citan (expediente
122/1995 e nove máis).

Notifícaselles ás empresas que a continuación se
relacionan, ó non podérselles notificar por correo
certificado, as resolucións dictadas nos expedientes
de sanción, por infraccións na Orde Social (materia
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laboral, e seguridade, hixiene e saúde laboral), a
súa contía e número cítanse de seguido:

Empresa NIF Nº Expte. Contía
Aparejo, S.A.........................A–79452207 122/95 51.000 ptas.
Jesús García Otero y
Eloy Suárez Calvo ...............E–27150291 119/95 501.000 ptas.
José María Rodríguez
Crespo .................................32380440–M 118/95 51.000 ptas.
Setius y Distribuciones.......B–36175289 117/95 51.000 ptas.
Promociones
San Bartolo, S.L..................B–27153584 101/95 75.000 ptas.
Pérez López, Virtudes.........34228370–T 99/95 51.000 ptas.
López Pérez, José Mª ..........33305758-X 100/895 51.000 ptas.
Mascarrell Pardo, S.L.........B-2717623 69/95 603.000 ptas.
José María Sanjurjo
González..............................33315746-Q 103/95 100.000 ptas.
Vicente Pombo Vide ...........34252560-V 107/95 75.000 ptas.

Contra estas resolucións poderá interpo-lo inte-
resado recurso ordinario, polo conducto desta dele-
gación perante o director xeral de Relacións Labo-
rais no prazo dun mes, contado desde o día seguinte
ó da súa notificación.

Advírtase que de non ser interposto este en tempo
e forma, haberá de aboa-la multa imposta a través
da Caixa de Aforros de Galicia, oficina principal,
conta de sanción nº 311–152–106–9, dentro do pra-
zo dun mes contado desde o día seguinte ó da noti-
ficación desta resolución, xa que, noutro caso, pro-
cederase á exacción pola vía de constrinximento,
nos termos previstos no artigo 3 da orde da Con-
sellería de Economía e Facenda, do 22 de maio
de 1987.

Lugo, 13 de maio de 1996.
Manuel Bande Díaz

Delelgado provincial de Lugo

CONSELLERÍA DE FAMILIA, MULLER
E XUVENTUDE

4433Resolución do 3 de xuño de 1996, da
Secretaría Xeral da Consellería de Fami-
lia, Muller e Xuventude, pola que se anun-
cia licitación, polo trámite de urxencia,
para a contratación das obras de amplia-
ción do albergue xuvenil de Portomarín
(Lugo) mediante concurso público aberto.

Esta secretaría xeral, unha vez cumpridos os trá-
mites administrativos correspondentes, resolve
anunciar licitación, polo trámite de urxencia, para
a contratación de obras mediante concurso público
aberto.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Consellería de Familia, Muller e

Xuventude.
b) Dependencia que tramita o expediente: secre-

taría xeral.
c) Número de expediente: 10/1996.
2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: ampliación do albergue

xuvenil de Portomarín (Lugo).

b) División por lotes e número:
c) Lugar de execución: Portomarín (Lugo).
d) Prazo de execución: 6 meses.
3. Tramitación, procedemento e forma de adxu-

dicación.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: aberto.
c) Forma: concurso público.
4. Orzamento base de licitación.
Importe total: 42.804.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: non se esixe.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: Copy Estudio.
b) Domicilio: Rúa Nova de Abaixo, 19.
c) Localidade e código postal: Santiago de Com-

postela, 15702.
d) Teléfono: (981) 59 33 85 (para documentación)

(981) 54 46 52 (para información).
e) Telefax.
f) Data límite de obtención de documentos e infor-

mación: ata o remate do prazo de presentación de
proposicións.

7. Requisitos específicos do contratista.
a) Clasificación: grupo C, subgrupos: 2, 3 cate-

goría: D.
b) Outros requisitos: non se esixen.
8. Presentación de ofertas ou das solicitudes de

participación.
a) Data límite de presentación: trece (13) días

naturais seguintes ó da publicación deste anuncio
no Diario Oficial de Galicia.

b) Documentación para presentar: a que figura
na cláusula 9 do prego de cláusulas administrativas
particulares, debendo figurar no exterior dos sobres
o CIF do licitador.

c) Lugar de presentación.
-Entidade: rexistro xeral da Consellería de Fami-

lia, Muller e Xuventude.
-Domicilio: San Caetano.
-Santiago de Compostela15771.
(Ou na forma establecida no artigo 100 do Regu-

lamento xeral de contratación do Estado).
d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado

a mante–la súa oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: non se admiten varian-

tes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidade: Consellería de Familia, Muller e

Xuventude.
b) Domicilio: San Caetano.
c) Localidade: Santiago de Compostela.
d) Data: o quinto día hábil seguinte ó do remate

do prazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11 horas.
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10. Outras informacións.
11. Gastos do anuncio: este anuncio será por conta

do adxudicatario.
Santiago de Compostela, 3 de xuño de 1996.

Javier Batán Rodríguez
Secretario xeral da Consellería de Familia, Muller

e Xuventude

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

4084Cédula do 20 de maio de 1996 de noti-
ficación da resolución relativa ó expe-
diente de desfiuzamento administrativo
da vivenda do expediente PO-83/450,
conta 38, seguido contra Odilo Meijide
Vidal.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, notifícaselle a Odilo Meijide
Vidal, beneficiario de vivenda en réxime de alu-
gueiro, sita na rúa Conde de Torrecedeira, nº 73,
3º F, de Vigo, correspondente ó expediente
PO-83/450, conta 38, que, con data do 20 de marzo
de 1996 dictei resolución na que acordei a reso-
lución de pleno dereito do contrato por falta de
pagamento das cotas pendentes, e o lanzamento da
devandita vivenda.

Requirido para o pagamento dos 94 recibos pen-
dentes na data do 31 de outubro de 1995, que ascen-
den a un importe de 1.110.325 ptas., e transcorrido
o prazo outorgado sen que o dito requirimento fora
atendido, este feito constitúe causa legal suficiente
para a resolución do contrato, desafiuzamento e lan-
zamento da vivenda, ó abeiro dos artigos 138 e 142
do Decreto 2214/1968, do 24 de xullo, polo que
se aproba o Regulamento de vivendas de protección
oficial.

O lanzamento levarao a cabo o representante legal
da entidade colaboradora Hnos. Alonso Garrán, S.L.,
con credencial para o efecto subscrita e asinada
polo director xeral do IGVS e coa autorización xudi-
cial para a entrada no domicilio de particulares
na execución de actos forzosos da Administración,
incorporada ó expediente e co auxilio das forzas
da seguridade do Estado, automáticas ou locais.

Advírteselle ó interesado que, de conformidade
co establecido no regulamento de vivendas de pro-
tección oficial, poderá evita-lo lanzamento se aboa
o total da débeda coa recarga do 10% establecido
no artigo 138 do Decreto 2214/1968, no prazo de
quince días hábiles a partir do seguinte a aquel
en que teña lugar a publicación.

Contra esta resolución, que non é definitiva na
vía administrativa, cabe interpoñer recurso ordi-
nario perante o conselleiro de Política Territorial,
Obras Públicas e Vivenda no prazo dun mes a partir
do día da súa publicación.

Santiago de Compostela, 20 de maio de 1996.
José Antonio Redondo López

Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e
Solo

INSTITUTO GALEGO
DE ESTATÍSTICA

9604456Resolución do 3 de xuño de 1996 pola
que se anuncia a convocatoria dun con-
curso público aberto e con tramitación de
urxencia, para a contratación dunha
asistencia consistente na colaboración
técnica nos procesos de elaboración da
contabilidade rexional de Galicia 1993
e 1994.

En virtude das facultades conferidas na vixente
normativa de contratación, anúnciase a licitación
dun contrato de asistencia polo procedemento de
concurso público aberto e con tramitación de urxen-
cia, suxeito ás seguintes bases:

Obxecto do contrato: contratación dunha asisten-
cia consistente nos traballos de colaboración téc-
nica nos procesos de elaboración da contabilidade
rexional de Galicia 1993 e 1994.

Orzamento: 5.388.000 ptas., IVE incluído.

Entidade contratante: Instituto Galego de Esta-
tística.

Procedemento e forma de adxudicación: concurso
público aberto e con tramitación de urxencia.

Prazo de execución: catro meses contados a partir
da data da sinatura do contrato.

Documentación de interese para os licitadores:
poderán retirala no Negociado do Rexistro do IGE,
r/ Ramón Piñeiro, 27, Santiago de Compostela.

Presentación de ofertas: presentaranse segundo
o modelo que figura no prego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, no prazo de 13 días con-
tados a partir do seguinte ó da publicación do pre-
sente anuncio no DOG, no rexistro do IGE en horario
de 9 ás 14 horas, ou ben na forma prevista no artigo
100 do Regulamento de contratos do Estado.

Apertura de proposicións: o sexto día seguinte
hábil ó do remate de presentación de proposicións,
ás 12 horas nas dependencias do IGE; en caso de
cadrar en sábado, a apertura terá lugar o día hábil
seguinte.

Fianza provisional: 107.760 ptas.

Fianza definitiva: 215.520 ptas.

O importe do presente anuncio, será por conta
da empresa adxudicataria.

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 1996.

José A. Campo Andión
Director do Instituto Galego de Estatística
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SERVICIO GALEGO DE SAÚDE

4045Resolución do 13 de maio de 1996, da
Dirección Xeral de Recursos Económicos,
pola que se fan públicas as adxudicacións
dos contratos que se citan.

En cumprimento do disposto no artigo 94.2º da
Lei 13/1995, do 18 de maio, de contratos das admi-
nistracións públicas, esta dirección xeral acorda
dar publicidade ás adxudicacións dos seguintes
contratos:

-Obxecto da contratación: subministración para
a adquisición de reactivos para a detección de dro-
gas de abuso nos ouriños. (Resolución do
12-2-1996, publicada no DOG 7-3-1996).

Empresa adxudicataria: Behring Diagnósticos
Ibércia, S.A.

Orzamento de adxudicación: 28.980.000 ptas.
-Obxecto de contratación: asistencia para o man-

tenemento de 44 captadores semiautomáticos e 31
analizadores automáticos do programa Renvcag.
(Resolución do 7-2-1996, publicado no DOG o
6-3-1996).

Empresa adxudicataria: Celta Ingenieros, S.L.
Orzamento de adxudicación: 5.465.160 ptas.
-Obxecto do contrato: subministración de diverso

material gráfico para o programa galego de detec-
ción precoz do cancro de mama. (Resolución do
7-2-1996, publicado no DOG do 6-3-1996).

Empresa adxudicataria: Grafisente, S.L.
Orzamento de adxudicación: 7.988.000 ptas.
-Obxecto de contratación: subministración de

material necesario para a realización de placas, para
o programa galego de detección precoz do cancro
de mama. (Resolución do 7-2-1996, publicado no
DOG o 6-3-1996).

Empresa adxudicataria: Agfa Gevaert, S.A.
Orzamento de adxudicación: 10.397.850 ptas.
Santiago de Compostela, 13 de maio de 1996.

Antonio Carbajo Romero
Director xeral de Recursos Económicos

4428Resolución do 24 de maio de l996, da
Xerencia do Hospital da Costa de Burela,
pola que se anuncia a contratación polo
procedemento aberto e trámite de urxen-
cia mediante concurso do servicio de reco-
llida, lavado, desinfectado, secado, revi-
sado, pranchado, pregado, empaquetado
e entrega de roupa do Hospital da Costa
(C.P.14/96).

A Dirección Xerencia do Hospital da Costa de
Burela, en virtude das atribucions que lle foron
delegadas conforme o establecido no apartado f)

do artigo 7 da Orde do 15 de setembro de l994
(DOG nº 191, do 3 de outubro), convoca o concurso
público seguinte.

I. Obxecto e orzamento: contratación polo trámite
de urxencia do servicio de recollida, lavado, desin-
fectado, secado, revisado, pranchado, pregado,
empaquetado e entrega da roupa do Hospital da
Costa (C.P. 14/96) por un orzamento de 30.000.000
(trinta millóns), IVE incluído.

II. Prazo de entrega: desde a sinatura do contrato
ata o 31 de decembro de l996 con posibilidade
de prórroga por anos naturais.

III. Documentos de interese para os licitadores:
o prego de cláusulas administrativas particulares
e demais documentación complementaria poden ser
solicitados no Servicio de Subministracións do Hos-
pital da Costa, Tfno. (982) 58 99 07 e fax (982)
58 99 06, durante o prazo de admisión de pro-
posicións.

IV. Admisión de variantes: admítense variantes.

V. Solvencia económica e financeira: deberá acre-
ditarse por algún dos medios previstos no artigo
16 da Ley de contratos das administracións públi-
cas.

VI. Solvencia técnica: deberá acreditarse por
algún dos medios previstos no artigo 18 da Ley
de contratos das administracións públicas.

VII. Criterios de adxudicación:

-Prezo: ata 5 puntos.

-Garantías ofertadas polo licitador para manter
un servicio continuado: ata 5 puntos.

–Calidade técnica do proceso obxecto do servicio:
ata 5 puntos.

-Experiencia noutros centros hospitalarios: ata 3
puntos.

VIII. Fianzas: deberá consignarse unha fianza
provisional do 2% do orzamento de licitación. A
devandita fianza constituirase segundo o disposto
no artigo 36 da Lei 13/1995, do 18 de maio, de
contratos das administracións públicas.

IX. Clasificación: acreditar clasificación no grupo
III, subgrupo 6, categoría B.

X. Presentación da proposición: as proposicións
deberanse presentar en man, en sobres pechados
e asinados polo licitador ou persoa que o represente,
no rexistro do Hospital da Costa de Burela antes
das 14 horas do décimo terceiro día natural contado
a partir do seguinte ó da publicación no DOG. Cando
a proposición se envíe por correo, o licitador deberá
xustifica–la data de imposición do envío na oficina
de correos e anunciar ó Hospital da Costa a remisión
da oferta mediante télex ou telegrama no mesmo
día.
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XI. Apertura de proposicións: a apertura das pro-
posicións admitidas será realizada pola mesa de
contratación, reunida en acto público na sala de
xuntas do Hospital da Costa ás 11 horas do décimo
primeiro día natural contado a partir do seguinte
a aquel no que remate o prazo de presentación de
ofertas. No caso de que o devandito día coincida
en sábado ou festivo, a apertura das proposicións
terá lugar o día hábil seguinte.

XII. Documentación que deberán aporta–los lici-
tadores: os documentos sinalados no prego de cláu-
sulas administrativas particulares.

XIII. Anuncios: o pagamento dos anuncios do pre-
sente concurso público será por conta dos adxu-
dicatarios do contrato.

Burela, 24 de maio de l996.

Fernando Varela Noreña
Director xerente do Hospital da Costa de Burela

b) DA ADMINISTRACIÓN
LOCAL

CONCELLO DE LUGO

4466Edicto do 28 de maio de 1996 polo que
se anuncia a aprobación inicial do
proxecto de urbanización reformado da
U.A. leste número 3 do PXOU vixente.

Ó aprobarse inicialmente por decreto da alcaldía
o proxecto de urbanización reformado da unidade
de actuación leste número 3 do PXOU vixente,
redactado polo arquitecto Ramón Corrochano Casa-
res.

Conforme o previsto nas disposicións vixentes,
sométese a información pública por prazo de quince
días, durante o cal poderá ser examinado no Servicio
de Urbanismo (oficinas municipais de Quiroga
Ballesteros), e presentarse reclamacións ou suxes-
tións que se desexen.

Lugo, 28 de maio de 1996.

Visto e prace
P.D. (Decreto alcaldía 60/1995)

Ramón Jaime Arias Roca
Teniente alcalde delegado de área

Manuel Carrasco Uceda
Vicesecretario

CONCELLO DO ROSAL

4412Anuncio.
Con datas do 24 e 27 de maio de 1996, publi-

cáronse nos BOP de Pontevedra números 100 e 101,
respectivamente, ás bases específicas da convoca-

toria para a provisión das diferentes prazas vacantes
no cadro de persoal deste concello e que a seguir
se relacionan:

-Persoal funcionario: 1 praza de auxiliar admi-
nistrativo.

-Persoal laboral fixo: 3 prazas de persoal de ofi-
cios varios.

O que se publica para xeral coñecemento.

O Rosal, 30 de maio de 1996.

O alcalde
Rubricado

c) OUTROS ANUNCIOS

XESTIÓN URBANÍSTICA
DE OURENSE, S.A.

4467Anuncio.

Anúnciase a convocatoria do concurso das obras
de urbanización da primeira fase do polígono de
actuación Nº 1 do parque empresarial de Pereiro
de Aguiar.

Orzamento total: 344.000.000 de pesetas.

Clasificación do contratista:

-Grupo A, subgrupo 1, categoría D.

-Grupo E, subgrupo 1, categoría D.

-Grupo G, subgrupo 4, categoría D.

-Grupo I, subgrupo 9, categoría D.

-Grupo K, subgrupo 6, categoría D.

As bases do concurso, contrato tipo, prego de con-
dicións, proxecto e demais documentación poderán
examinarse nas oficinas de Xestur Ourense, S.A.,
sitas na rúa Curros Enríquez nº 1, 8º de Ourense,
en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres a
partir do día seguinte ó da publicación deste
anuncio.

As proposicións económicas e demais documen-
tación para as empresas que resulten admitidas con-
cursaren conforme establece o prego de bases, debe-
rán ser presentadas nas oficinas de Xestur Ourense,
S.A. antes das 14 horas do décimo quinto día con-
tado a partir do seguinte ó da publicación deste
anuncio no DOG.

A apertura de proposicións económicas efectua-
rase ás 12 horas do décimo sexto día contado desde
o día seguinte á publicación deste anuncio no DOG,
na sala de xuntas de Xestur Ourense, S.A.

O importe do presente anuncio será por conta
dos adxudicatarios.

Ourense, 30 de maio de 1996.

Juan Carlos Cabanelas Rodríguez
Xerente de Xestur Ourense, S.A.


