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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
CONSELLERÍA DE XUSTIZA,
INTERIOR E ADMINISTRACIÓN
LOCAL

Corrección de erros.-Decreto 109/2004,
do 27 de maio, de modificación do Decre-
to 56/2000, do 3 de maio, polo que se
regula a planificación, as medidas de
coordinación e a actuación de voluntarios
e entidades colaboradoras en materia de
protección civil de Galicia.

Publicado o devandito decreto no Diario Oficial
de Galicia nº 108, do 7 de xuño de 2004, advírtese
un erro no seu artigo 8.2º do mesmo, polo que cómpre
a súa corrección.

Onde di:

«Artigo 8.2º:

2. O Pleno da Comisión Galega de Protección civil
estará composto por:

c) Vogais:

-Representantes da Xunta de Galicia: os directores
xerais de Interior e Protección Civil, de Organización
e Sistemas Informáticos; de Obras Públicas; de
Transportes; de Centros e Inspección Educativa; de
Industria, Enerxía e Minas; de Comunicación Social
e Audiovisual; de Saúde Pública; da División de
Asistencia Sanitaria; de Administración Local; de
Relacións Laborais; de Montes e Industrias Fores-
tais; de Voluntariado, do organismo autónomo Augas
de Galicia e o subdirector xeral de Control, Sal-
vamento Marítimo e Loita contra a Contaminación».

Debe dicir:

«Artigo 8.2º:

2. O Pleno da Comisión Galega de Protección civil
estará composto por:

c) Vogais:

-Representantes da Xunta de Galicia: os directores
xerais de Interior e Protección Civil; de Organización
e Sistemas Informáticos; de Obras Públicas; de
Transportes; de Centros e Inspección Educativa; de
Industria, Enerxía e Minas; de Comunicación Social
e Audiovisual; de Saúde Pública; da División de
Asistencia Sanitaria; de Administración Local; de
Relacións Laborais; de Montes e Industrias Fores-
tais; de Voluntariado, da Academia Galega de Segu-
ridade, do organismo autónomo Augas de Galicia
e o subdirector xeral de Control, Salvamento Marí-
timo e Loita contra a Contaminación».

II. AUTORIDADES E PERSOAL
a) CESAMENTOS:

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS
E VIVENDA

Orde do 4 de xuño de 2004 pola que se
dispón o cesamento de vogal en repre-
sentación do Concello de Vilagarcía de
Arousa no Consello de Administración da
Autoridade Portuaria de Vilagarcía de
Arousa e a súa ría.

A Lei 27/1992, do 24 de novembro, de portos do
Estado e da mariña mercante, texto reformado pola Lei
62/1997, do 26 de decembro, atribúelles ás comuni-
dades autónomas as facultades de designación e sepa-
ración dos vogais dos consellos de administración das
autoridades portuarias de interese xeral do Estado sitas
no seu territorio.

O acordo do Consello da Xunta de Galicia do 10
de xaneiro de 2002, modificado polo do 6 de xuño
de 2002, faculta o conselleiro de Política Territorial,
Obras Públicas e Vivenda para o exercicio das devan-
ditas competencias.

Conforme o previsto no artigo 40 da Lei de portos
do Estado e da mariña mercante, texto reformado pola
Lei 62/1997, do 26 de decembro, a designación e sepa-
ración de vogais dos consellos de administración deberá
facerse necesariamente por proposta das administracións
públicas, e entidades ou organismos representados no
Consello de Administración, polo que, vista a petición
e proposta de modificación realizada ao abeiro do dis-
posto no artigo 40, número 2º, da Lei 27/1992, polo
Concello de Vilagarcía de Arousa, e, en canto órgano
competente,

DISPOÑO:
O cesamento de Manuel Rodríguez Cuervo, como

vogal do Consello de Administración da Autoridade Por-
tuaria de Vilagarcía de Arousa e a súa ría, en repre-
sentación do Concello de Vilagarcía de Arousa, agra-
decéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, 4 de xuño de 2004.

Alberto Núñez Feijoo
Conselleiro de Política Territorial,

Obras Públicas e Vivenda

b) NOMEAMENTOS:

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS
E VIVENDA

Orde do 4 de xuño de 2004 pola que se
dispón o nomeamento de vogal en repre-
sentación do Concello de Vilagarcía de
Arousa no Consello de Administración da
Autoridade Portuaria de Vilagarcía de
Arousa e a súa ría.

A Lei 27/1992, do 24 de novembro, de portos do
Estado e a mariña mercante, texto reformado pola


