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Decreto 202/2007, do 18 de outubro, polo
que se declara, en concreto, a utilidade
pública e se dispón a urxente ocupación dos
bens e dereitos afectados polo proxecto de
mellora da seguranza viaria nas estradas
AC-122: p.k. 3+340 ao 4+900 e AC-133:
p.k. 4+630 ao 7+000. Clave AC/06/211.06.

Con data do 19 de xullo de 2007 o director xeral de
Obras Públicas, por delegación da conselleira de Políti-
ca Territorial, Obras Públicas e Transportes, aprobou o
proxecto de mellora da seguranza viaria nas estradas
AC-122: p.k. 3+340 ao 4+900 e AC-133: p.k. 4+630 ao
7+000. Clave AC/06/211.06.

Os bens e dereitos en que se concreta a declaración
de urxente ocupación aparecen recollidos e valorados
no citado proxecto.

A competencia para efectuar a declaración de
urxente ocupación tena atribuída a Xunta de Galicia
en virtude do artigo segundo do Decreto 156/1982, do
15 de decembro, sobre asunción de transferencias en
materia de estradas, e a súa asignación á Consellería
de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes,
considerándose xustificada a referida declaración
pola súa incidencia favorable na seguranza viaria. As
múltiples edificacións dispersas que hai no contorno
da estrada xeran moito tránsito peonil, polo que é
necesario darlle unha alternativa segura afastada do
tráfico rodado. Tamén é necesario mellorar algunhas
interseccións de camiños que teñen pouca visibilida-
de.

En virtude de todo lo exposto e en aplicación do
artigo 28.2º do Estatuto de autonomía de Galicia e dos
artigos 10 e 52 da Lei de expropiación forzosa, en
relación con previsto no artigo 16 da Lei 4/1994, do
14 de setembro, de estradas de Galicia, por proposta
da conselleira de Política Territorial, Obras Públicas
e Transportes, e logo de deliberación do Consello da
Xunta de Galicia na súa reunión do día dezaoito de
outubro de dous mil sete,

DISPOÑO:

Artigo único.-Declarar a utilidade pública e a
urxente ocupación dos bens e dereitos necesarios e
que se concretan no expediente administrativo ins-
truído para efectos de expropiación no proxecto de
mellora da seguranza viaria nas estradas AC-122: p.k.
3+340 ao 4+900 e AC-133: p.k. 4+630 ao 7+000.
Clave AC/06/211.06.

Santiago de Compostela, dezaoito de outubro de
dous mil sete.

Emilio Pérez Touriño
Presidente

María José Caride Estévez
Conselleira de Política Territorial
Obras Públicas e Transportes

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 16 de outubro de 2007 pola que se
modifica a do 28 de maio, pola que se
actualiza a oferta de ciclos formativos polo
réxime ordinario, por curso completo en
modalidade presencial, en centros públicos
da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,
establece no seu artigo 39.2º que a formación profesio-
nal no sistema educativo ten por finalidade preparar os
alumnos e alumnas para a actividade nun campo pro-
fesional e facilitar a súa adaptación ás modificacións
laborais que se poden producir ao longo da súa vida.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualifica-
ción e da formación profesional, ten por obxecto a
ordenación dun sistema integral de formación profe-
sional; cualificación e acreditación que responda con
eficacia e transparencia ás demandas sociais e econó-
micas a través das diversas modalidades formativas.

A Orde do 23 de abril de 2007 regulou o desenvol-
vemento dos ciclos formativos de formación profesio-
nal, en réxime ordinario e para as persoas adultas, e as
probas libres para a obtención dos títulos de técnico e
técnico superior.

A Orde do 28 de maio de 2007 actualizou a oferta de
ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso
completo en modalidade presencial, en centros públi-
cos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Neste contexto, a necesidade de manter en todo
momento actualizada a oferta educativa dos centros
xustifica a súa revisión periódica, de xeito que o alum-
nado que remate o ensino secundario obrigatorio e as
modalidades de bacharelato, así como as persoas adul-
tas, posúan unha oferta de ciclos formativos de grao
medio e superior diversificada e adaptada ás súas
necesidades e ás demandas do mercado laboral.

De acordo co Decreto 585/2005, do 29 de decembro,
polo que se establece a estrutura orgánica da Conse-
llería de Educación e Ordenación Universitaria, tendo
en conta o informe da Dirección Xeral de Formación
Profesional e Ensinanzas Especiais, e de conformida-
de coa proposta da Dirección Xeral de Ordenación e
Innovación Educativa, esta consellería

DISPÓN:

Artigo único.-Modificar a Orde do 28 de maio de
2007 pola que se actualiza a oferta de ciclos formati-
vos polo réxime ordinario, por curso completo en
modalidade presencial, en centros públicos da Comu-
nidade Autónoma de Galicia, engadindo á oferta edu-
cativa que figura no seu anexo a autorización para
impartir os ciclos formativos que se relacionan no ane-
xo desta orde.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízanse a Secretaría Xeral, a Direc-
ción Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas
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Especiais e a Dirección Xeral de Ordenación e Inno-
vación Educativa para adoptaren as medidas necesa-
rias para a execución desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte
ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2007.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO

Lugo.

Concello: Burela.
Código centro: 27013958.
Centro: IES Monte Castelo.
Código ciclo: CS02002.
Ciclo: animación de actividades físicas e deportivas.

Ourense.

Concello: Carballeda de Valdeorras.
Código centro: 32016467.
Centro: IES Sección de Sobradelo-Carballeda.
Código ciclo: M218008.
Ciclo: cubrición de edificios: lousas.

Concello: Maceda.
Código centro: 32016467.
Centro: IES San Mamede.
Código:CM14001.
Ciclo: explotación de sistemas informáticos.

Pontevedra

Concello: A Guarda.
Código centro: 36019244.
Centro: IES A Sangriña.
Código ciclo: CM16001.
Ciclo: Carrozaría.

Orde do 19 de outubro de 2007 pola que
se resolve a convocatoria de axudas econó-
micas para a realización de actividades de
formación dirixidas ao profesorado de
niveis non universitarios da Comunidade
Autónoma de Galicia durante o ano 2007
e organizadas polos movementos de reno-
vación pedagóxica ou polas asociacións e
fundacións con fins pedagóxicos.

Por Orde do 28 de maio de 2007 (DOG do 6 de
xuño), conváronse axudas económicas para a realiza-
ción de actividades de formación dirixidas ao profeso-
rado de niveis non-universitarios da Comunidade
Autónoma de Galicia durante o ano 2007 e organiza-
das polos movementos de renovación pedagóxica ou
polas asociacións e fundacións con fins pedagóxicos,
legalmente constituídas, aprobáronse as súas bases
reguladoras.

Vista a proposta formulada pola comisión de selec-
ción, e de conformidade coa base 10 da convocatoria,

RESOLVO:

Primeiro.-Conceder, con cargo ao concepto orza-
mentario 09.02.422I.481.0, as axudas que se relacio-
nan no anexo I desta orde.

Segundo.-Denegar as axudas solicitadas, polos
motivos que se especifican, ás asociacións que figu-
ran no anexo II desta orde.

Terceiro.-O pagamento das axudas económicas fara-
se unha vez realizada a debida xustificación. A xusti-
ficación farase de xeito individualizado, por activida-
de, segundo a cantidade asignada pola comisión de
selección.

Cuarto.-O prazo de xustificación das actividades
realizadas ata o 30 de setembro de 2007 será dentro
dos dez días hábiles seguintes ao da publicación des-
ta orde de resolución de convocatoria; as actividades
que se realicen en outubro e novembro deberán xus-
tificarse antes do 30 de novembro do mesmo ano.

Quinto.-Autorízase a Dirección Xeral de Ordenación
e Innovación Educativa para ditar as instrucións nece-
sarias para a aplicación e desenvolvemento desta orde.

Sexto.-Contra esta resolución os interesados pode-
rán interpoñer recurso potestativo de reposición
perante a conselleira de Educación e Ordenación
Universitaria no prazo dun mes, contado a partir do
día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117
da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común, ou ben directamente o recurso contencioso-
administrativo, no prazo de dous meses, perante o Tri-
bunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformida-
de co artigo 46 da Lei 29 /1998, do 13 de xullo, regu-
ladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2007.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO I 

Convocatoria de axudas a MRPS e asociacións.
Orde do 28 de maio de 2007 (DOG do  6 de xuño)  

Axudas concedidas 
 

ENTIDADE AXUDA 

ANPE 7.981,03 EUROS 
ANLLAR- ASOC. GALEGA DE PROMOCIÓN E FORMACIÓN 
PERMANENTE 2.977,77 EUROS 

APETEGA-ASOC. DE PROFESORES DE TECNOLOXÍA DE GALICIA 1.640,70 EUROS 

ASOC. ENSIN. DO SALNÉS-CANDEA 2.594,19 EUROS 

ASOC. PEDAGÓXICO-CULTURAL SOUTULLO 2.155,18 EUROS 

ASOC. DE PROF. DE INGLÉS-APIGA 1.046,26 EUROS 

ASOC. SOCIO-PEDAGÓXICA GALEGA-ASPG 9.462,40 EUROS 

ASOC. GALEGA DA LINGUA 2.029,44 EUROS 

CIG-ENSINO 11.000,00 EUROS 

ESCOLA PARA TODOS 969,15 EUROS 

ESCOLA VIVA 11.000,00 EUROS 

FEDERACIÓN DO ENSINO DE CC.OO. 7.113,08 EUROS 


