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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Decreto 185/2010, do 11 de novembro, polo
que se modifica o Decreto 83/2009, do 21
de abril, polo que se fixa a estrutura orgáni-
ca dos departamentos da Xunta de Galicia.

O artigo 6 a) do Decreto 83/2009, do 21 de abril,
establece a estrutura e denominación dos órganos
superiores da Consellería de Sanidade, entre os que
está a Dirección Xeral de Saúde Pública e Planifica-
ción.

Co obxecto de adaptar a denominación do citado
órgano superior ás súas funcións efectivas e activi-
dades desenvolvidas no seu eido de atribucións
administrativas, cómpre facer o correspondente
cambio na denominación asignada pola norma indi-
cada.

Na súa virtude e segundo o disposto no artigo 4º.15
da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas regula-
doras da Xunta e da súa Presidencia, por proposta
do conselleiro de Presidencia, Administracións
Pública e Xustiza e logo de deliberación do Conse-
llo da Xunta de Galicia, na súa reunión do día once
de novembro de dous mil dez,

DISPOÑO:

Artigo único.-Modificación da letra a) do artigo 6º
do Decreto 83/2009, do 21 de abril, polo que se fixa
a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de
Galicia.

Modifícase a letra a) do artigo 6º, no que atinxe á
denominación da Dirección Xeral de Saúde Pública
e Planificación, que pasará a denominarse Dirección
Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública.

Disposición adicional

As alusións contidas en normas de igual ou infe-
rior rango á Dirección Xeral de Saúde Pública e Pla-
nificación entenderanse realizadas no sucesivo á
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde
Pública.

Disposición derradeira

Este decreto entrará en vigor o mesmo día da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, once de novembro de
dous mil dez.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

II. AUTORIDADES E PERSOAL

b) NOMEAMENTOS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Decreto 186/2010, do 11 de novembro,
polo que se nomea director xeral de Inno-
vación e Xestión da Saúde Pública a
Manuel Antonio Varela Rey.

En virtude do establecido nos artigos 4º.13 e 34º.2
da Lei de Galicia 1/1983, do 22 de febreiro, de nor-
mas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,
modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, e
pola Lei 2/2007, do 28 de marzo, por proposta da
conselleira de Sanidade e logo de deliberación do
Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día
once de novembro de dous mil dez,

Nomeo director xeral de Innovación e Xestión da
Saúde Pública a Manuel Antonio Varela Rey.

Santiago de Compostela, once de novembro de
dous mil dez.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

María del Pilar Farjas Abadía
Conselleira de Sanidade

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRAESTRUTURAS

Resolución do 26 de outubro de 2010, da
Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe,
pola que se lle dá publicidade á concesión
dos premios a procesos de implantación ou
desenvolvemento da Axenda 21 escolar en
Galicia en centros educativos de ensino
público non universitario para o curso
2009-2010, ditada ao abeiro da Orde do
12 de abril de 2010 (Diario Oficial de
Galicia número 73, do 20 de abril).

De conformidade co establecido no artigo 18 da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións;
no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia, e no artigo vixésimo terceiro da
Orde do 12 de abril de 2010, pola que se aproban as
bases reguladoras e a convocatoria da III edición dos
premios a procesos de implantación ou desenvolve-
mento da Axenda 21 escolar de Galicia en centros
educativos de ensino público non universitario para
o curso 2009-2010, resolvo facer pública, a través do
Diario Oficial de Galicia, a concesión dos citados
premios en virtude de resolución do director xeral de



Nº 218 � Venres, 12 de novembro de 2010 18.559DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Sostibilidade e Paisaxe do 26 de outubro de 2010,
ditada por delegación do conselleiro de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Orde do 12 de
abril), facendo constar os seguintes aspectos:

Convocatoria: Orde do 12 de abril de 2010 pola que
se aproban as bases reguladas e a convocatoria da III
edición dos premios a procesos de implantación ou
desenvolvemento da Axenda 21 escolar en Galicia en
centros educativos de ensino público non universita-
rio para o curso 2009-2010 (Diario Oficial de Galicia
nº 73, do 20 de abril de 2010, páxina 6.173).

Aplicación orzamentaria: 07.06.541.E.640.5 dos
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2010.

Crédito orzamentario: 35.000 €.

Finalidade dos premios: recoñecer publicamente e
recompensar a implementación do desenvolvemento
sustentable no ámbito do ensino público non univer-
sitario.

Relación de beneficiarios e premios concedidos:

Centros educativos de ensino público de niveis non
universitarios dependentes da Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria: véxase anexo.

Santiago de Compostela, 26 de outubro de 2010.

Manuel Borobio Sanchiz
Director xeral de Sostibilidade e Paisaxe

ANEXO 
Relación de beneficiarios e premios concedidos 

CIF Centro educativo Axuda 

Q-8655577-H IES Laxeiro 1.200 € 

Q-7755211-E IES Poeta Díaz Castro  1.200 € 

Q-6555746-D CEP Pilar Maestú Sierra 1.200 € 

Q-8655064-G CEIP Manuel Cordo Boullosa  1.200 € 

Q-6555877-G IES Nº1 1.200 € 

Q-7755098-F IES Porta da Auga 1.200 € 

Q-2768022-B CEIP Gregorio Sanz 1.200 € 

Q-8255144-A CEIP Condesa de Fenosa 1.200 € 

Q-7755031-G CPI Castroverde 1.200 € 

Q-6555268-I IES de Canido 1.200 € 

Q-7755001-J CEIP Santo Estevo de Parga 1.000 € 

S-3600008-A IES de Valga 1.000 € 

Q-5355191-G IES Xosé Neira Vilas 1.000 € 

Q-7750005-F IES Lama das Quendas 1.000 € 

S-8600088-B IES de Ponte Caldelas  1.000 € 

Q-8255172-B CEIP de Casaio 1.000 € 

Q-8655062-A CEIP Rebordáns 1.000 € 

Q-7755004-D CEIP Lagostelle 1.000 € 

Q-6555391-I CEIP de Louro  1.000 € 

Q-6555270-E IES Concepción Arenal 1.000 € 

Q-6550050-F IES As Insuas  1.000 € 

Q-8655269-B IES A Sangriña 500 € 

Q-8255210-J IES Xesús Taboada Chivite 500 € 

S-8600097-C IES Terra de Turonio 500 € 

Q-8255062-E IES Martaguisela 500 € 

Q-8655086-J CEIP de Lourido  500 € 

CIF Centro educativo Axuda 

Q-8255145-H CEIP Ramón Otero Pedraio 500 € 

S-3600014-I IES Cotobade 500 € 

S-8200002-G CEIP Vicente Risco 500 € 

Q-6555612-H IES Fraga do Eume 500 € 

Q-6555655-G IES Fontexería  500 € 

S-3600001-F IES Illa de Arousa 500 € 

Q-8655054-H CEIP Isidora Riestra  500 € 

Q-7755110-J CEIP Virxe do Carme 500 € 

Q-8255207-F CPI Antonio Faílde 500 € 

Q-1500268-F IES de Fene 500 € 

Q-8655218-I CEIP de Espedregada 500 € 

Q-8255023-G IES Lauro Olmo 500 € 

Q-6555034-E CEIP San Marcos  500 € 

Q-8255053-D IES Eduardo Blanco Amor 500 € 

Resolución do 26 de outubro de 2010, da
Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe,
pola que se lle dá publicidade á concesión
dos premios a experiencias curriculares no
Proxecto Climántica en centros educativos
de ensino público, durante o curso 2009-
2010, ditada ao abeiro da Orde do 12 de
abril de 2010 (Diario Oficial de Galicia
número 78, do 27 de abril).

De conformidade co establecido no artigo 18 da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións;
no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, e no artigo vixésimo terceiro da Orde
do 12 de abril de 2010, pola que se aproban as bases
reguladoras e a convocatoria dos premios a experien-
cias curriculares no Proxecto Climántica en centros
educativos de ensino público, durante o curso 2009-
2010, resolvo facer pública, a través do Diario Oficial
de Galicia, a concesión dos citados premios en virtu-
de de resolución do director Xeral de Sostibilidade e
Paisaxe do 26 de outubro de 2010, ditada por delega-
ción do conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas (Orde do 12 de abril de 2010), facen-
do constar os seguintes aspectos:

Convocatoria: Orde do 12 de abril de 2010, pola
que se aproban as bases reguladoras e a convocatoria
dos premios a experiencias curriculares no Proxecto
Climántica en centros educativos de ensino público,
durante o curso 2009-2010 (Diario Oficial de Galicia
nº 78, do 27 de abril de 2010, páxina 6.864).

Aplicación orzamentaria: 07.06.541.E.640.1 dos
orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para
2010.

Crédito orzamentario: 30.000 €.

Finalidade dos premios: recoñecer publicamente e
recompensar o grao de desenvolvemento do proxecto
Climántica, promovido pola Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas en colabora-


