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CONSELLERÍA DE SANIDADE

Convenio

Resolución do 28 de maio de 2010, da
Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta
consellería e polo Servizo Galego de Saúde
no primeiro cuadrimestre do ano 2010.
O artigo 11 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de
transparencia e de boas prácticas na Administración
pública galega (DOG nº 136, do 14 de xuño) impón
a cada consellería da Xunta de Galicia a obriga de
publicar no Diario Oficial de Galicia unha relación
dos convenios de colaboración subscritos no cuadrimestre anterior.
En consecuencia, e para cumprir esa obriga, por
medio desta resolución dáselle publicidade á relación dos convenios subscritos pola Consellería de
Sanidade e polo Servizo Galego de Saúde nos meses
de xaneiro, febreiro, marzo e abril do ano 2010, que
se incorpora como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 28 de maio de 2010.
P.A. (Decreto 310/2009, artigo 6.1º c)
Ramón Martínez Blanco
Vicesecretario xeral da Consellería de Sanidade
ANEXO
Convenio

Nº 134 앫 Xoves, 15 de xullo de 2010

Importe (€)

Data sinatura

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a Consellería de
Sanidade, a Universidade de Santiago de Compostela e a
Universidade de Vigo para o control aerobiolóxico de Galicia.

96.398,32

17-11-2009

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o
Servizo Galego de Saúde, e o Concello de Cerdedo sobre
asunción dos custos de mantemento dos centros de saúde de
Cerdedo.

Sen achega
económica

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o
Servizo Galego de Saúde, e o Concello de Vilalba sobre
asunción dos custos de mantemento do centro de saúde de
Vilalba.

Sen achega
económica

11-12-2009

Acordo de prórroga para o ano 2010 do convenio vixente entre
o Servizo Galego de Saúde e a Federación Galega de
Irmandades de Doadores de Sangue do 12 de xullo de 2002.

63.674,00

21-12-2009

Sen achega
Addenda ao convenio de colaboración en materia sanitaria
entre o Ministerio do Interior (Secretaría Xeral de Institucións económica
Penitenciarias) e o Servizo Galego de Saúde.

30-12-2009

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a
Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a
Fundación Pública Escola Galega de Administración
Sanitaria (Fegas) para o ano 2009, asinado o 15 de maio de
2009.

Sen achega
económica

31-12-2009

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade,
Servizo Galego de Saúde, e o Concello de Láncara sobre
asunción dos custos de mantemento do centro de saúde de
Láncara.

Sen achega
económica

28-1-2010

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o
Servizo Galego de Saúde, e o Concello de Ponte Caldelas
sobre asunción dos custos de mantemento do centro de saúde
de Ponte Caldelas.

Sen achega
económica

28-1-2010

Addenda ao convenio de colaboración entre o Centro de
Investigación Biomédica en Rede de Bioenxenaría,
Biomateriais e Nanomedicina e a Consellería de Sanidade.

Sen achega
económica

1-2-2010

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e o
Servizo Galego de Saúde e a Fundación María José Jove e a
Sociedade de Pediatría de Galicia para a formación avanzada
en saúde infantil e xuvenil.

Sen achega
económica

26-4-2010

Importe (€)

Convenio de colaboración entre o Instituto Nacional de
Estadística, o Instituto Galego de Estatística e a Consellería
de Sanidade da Xunta de Galicia para a realización das
estatísticas do movemento natural de poboación e defuncións
segundo a causa da morte.

Sen achega
económica

Data sinatura
8-3-2010

CONSELLERÍA DE CULTURA
E TURISMO
Orde do 2 de xuño de 2010 pola que se fixa
o prezo de venda ao público dun dobre CD
da Consellería de Cultura e Turismo, con
músicas pertencentes ao Códice Calixtino e
á tradición xacobea medieval europea.
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 do informe favorable da Consellería de Facenda, e publicados no Diario Oficial
de Galicia.
Para cumprir este mandado e despois de emitir o
informe favorable pola Consellería de Facenda, esta
consellería
DISPÓN:

19-11-2009

Artigo único.
1. Queda aprobado o prezo privado de venda ao
público do dobre CD con libriño Canto de Ultreia.
Músicas de Santiago de Compostela, Séc. XII. Codex
Calixtinus, cantos de peregrinos, interpretado polo
Grupo de Música Antiga Resonet e promovido polo
Museo das Peregrinacións e de Santiago, da Consellería de Cultura e Turismo.
2. O prezo de venda ao público será de 18 euros,
IVE incluído.
Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2010.

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a 1.008.333,00 30-4-2010
Fundación Monte do Gozo para o desenvolvemento do
programa terapéutico educativo Proxecto Home de atención e
rehabilitación de drogodependentes da Comunidade
Autónoma de Galicia e do programa de tratamento e
rehabilitación en réxime de comunidade terapéutica da
dependencia alcohólica.

Roberto Varela Fariña
Conselleiro de Cultura e Turismo

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 29 de xuño de 2010 pola que se
convoca o Programa Xuventude Crea.
O Real decreto 2434/1982, do 24 de xullo, sobre
traspaso de funcións e servizos do Estado á Comuni-

