
7.566 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 86 L Xoves, 5 de maio de 2005

partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario
Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos
116 e 117 da Lei 4/1999 (BOE do 14 de xaneiro),
de modificación da Lei 30/1992, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, ou ben directamente o recurso
contencioso-administrativo, no prazo de dous meses,
perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de abril de 2005.

Celso Currás Fernández
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Orde do 30 de marzo de 2005 pola que
se fixa o prezo de venda ao público da
publicación: Sistema de avaliación asis-
tencial. Informe 2003; indicador de mor-
talidade por reacción aguda a substan-
cias psicoactivas. Memoria 2003.

A Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos
e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma
de Galicia, no seu artigo 51 sinala a obriga de que
os prezos privados sexan fixados polas consellerías
correspondentes, logo de informe favorable da Con-
sellería de Economía e Facenda, e publicados no
Diario Oficial de Galicia.

Para cumprir este mandato, e despois de emitido
o preceptivo informe favorable da Consellería de
Economía e Facenda, esta consellería

DISPÓN:

Artigo único.

1. Queda aprobado o prezo de venda ao público
da publicación editada pola Consellería de Sanidade
e que se relaciona no anexo.

2. Este prezo entenderase, de ser o caso, con IVE
incluído.

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2005.

José Manuel González Álvarez
Conselleiro de Sanidade

ANEXO

Sistema de avaliación asistencial. Informe 2003;
indicador de mortalidade por reacción aguda a subs-
tancias psicoactivas. Memoria 2003: 5 euros.

Orde do 30 de marzo de 2005 pola que
se fixa o prezo de venda ao público da
publicación: IV Xornadas sobre transver-
salidade na educación.

A Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos
e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma

de Galicia, no seu artigo 51 sinala a obriga de que
os prezos privados sexan fixados polas consellerías
correspondentes, logo de informe favorable da Con-
sellería de Economía e Facenda, e publicados no
Diario Oficial de Galicia.

Para cumprir este mandato, e despois de emitido
o preceptivo informe favorable da Consellería de
Economía e Facenda, esta consellería

DISPÓN:

Artigo único.

1. Queda aprobado o prezo de venda ao público
da publicación editada pola Consellería de Sanidade
que se relaciona no anexo.

2. Este prezo entenderase, de ser o caso, con IVE
incluído.

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2005.

José Manuel González Álvarez
Conselleiro de Sanidade

ANEXO

IV Xornadas sobre transversalidade na educación:
4 euros.

CONSELLERÍA DE FAMILIA,
XUVENTUDE, DEPORTE
E VOLUNTARIADO

Corrección de erros.-Orde do 27 de abril
de 2005 pola que se establecen as bases
reguladoras da concesión de subvencións
a concellos de menos de vinte mil habi-
tantes para a realización de obras de cons-
trución, mellora, acondicionamento e
reforma de instalacións deportivas e para
a adquisición de equipamentos depor-
tivos.

Advertidos erros no artigo 6.1º do texto e a nece-
sidade de refundir os anexos I e II da mencionada
orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número
85, do mércores día 4 de maio de 2005, cómpre
facer as seguintes correccións:

No artigo 6º.-Solicitudes, no apartado primeiro,
onde di: «As solicitudes formalizaranse no impreso
oficial, segundo os modelos que se xuntan a esta
orde como anexo I (construción, mellora, acondi-
cionamento e reforma de instalacións deportivas) e
anexo II (adquisición de equipamento deportivo)»,
debe dicir: «As solicitudes formalizaranse no impre-
so oficial, segundo o modelo que se xunta a esta
orde como anexo I».

Os anexos I, II, III, IV e V sustitúense polos anexos
I, II, III e IV que se xuntan.
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CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS,
EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS

Resolución do 21 de marzo de 2005, da
Delegación Provincial da Coruña, pola
que se dispón o rexistro, o depósito e a
publicación, no Diario Oficial de Galicia,
do acordo de modificación do convenio
colectivo do Concello de Arteixo.

Visto o expediente do acordo de modificación do
convenio colectivo do Concello de Arteixo, que tivo
entrada nesta delegación provincial da Consellería
de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais
o día 17-3-2005 e subscrito pola parte económica
polo Concello de Arteixo e pola parte social polo
comité de empresa día 12-1-2005 e ratificado polo
pleno da corporación do 24-2-2005, de conformidade
co disposto no artigo 90.2º e 3º do Real decreto
lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se apro-
ba o texto refundido da Lei do Estatuto dos tra-
balladores, Real decreto 1040/1981, do 22 de maio,
sobre rexistro e depósito de convenios colectivos

de traballo e Real decreto 2412/1982, do 24 de
xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Admi-
nistración do Estado á Comunidade Autónoma de
Galicia, en materia de traballo, esta delegación
provincial

ACORDA:

Primeiro.-Ordenar a súa inscrición no libro rexistro
de convenios colectivos de traballo, nesta delegación
provincial, e notificación ás representacións econó-
mica e social da comisión negociadora.

Segundo.-Ordenar o depósito do citado acordo no
Servizo de Relacións Laborais, Sección de Media-
ción, Arbitraxe e Conciliación.

Terceiro.-Dispoñer a súa publicación no Diario
Oficial de Galicia.

A Coruña, 21 de marzo de 2005.

Cristina Azpilcueta González
Delegada provincial da Coruña


