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(importe en euros)

Sociedades mercantís Explotación Capital

Retegal, S.A. 5.197 556

S.A. para o Desenvolvemento Industrial de Galicia 2.119 1.321

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A. 2.560 40

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. 3.710 74.636

Autoestrada Alto Santo Domingo-Ourense, S.A. 70.094 97.040

Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco, S.A. 1.398 88

S.A. de Xestión do Centro de Supercomputación de Galicia 1.750 476

Galicia Calidade, S.A. 765 825

Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A. 6.902 15.689

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 25.252 3.120

Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia 6.390 1.600

Xenética Fontao, S.A. 2.295 385

Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A. 27.888 4.326

Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. 84.412 21.669

Xestión Urbanística da Coruña, S.A. 24.783 16.193

Xestión Urbanística de Lugo, S.A. 49.827 35.861

Xestión Urbanística de Ourense, S.A. 44.993 21.915

Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A. 53.038 50.193

TOTAL 413.373 345.933

(importe en euros)

Entidades públicas Explotación Capital

Compañía de Radio-Televisión de Galicia e sociedades 123.281 15.982

Instituto Galego de Promoción Económica 114.797 5.436

Consello Económico e Social 1.094 42

Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Fi-
nanceira e Contable

14.344 5.546

Portos de Galicia 20.527 30.974

Instituto Enerxético de Galicia 2.430 1.600

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 20.023 41

Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia 1.240 48.000

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía 2.039 210

Fundación Hospital Comarcal Virxe da Xunqueira 13.315 112

Fundación Hospital Comarcal da Barbanza 15.911 149

Fundación Pública Hospital de Verín 11.385 130

Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria 3.300 430

Fundación Foro Permanente Galego-Iberoamericano da Saúde 329 10

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia (061) 34.110 251

Fundación Pública Hospital Comarcal do Salnés 16.429 134

Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia 23.261 550

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica 870 19

Instituto para o Control do Medio Mariño de Galicia 1.938 4.530

Obras e Servizos Hidráulicos 3.574 96.146

TOTAL 424.197 210.292

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Decreto 569/2005, do 29 de decembro,
polo que se asumen as funcións transfe-
ridas á Comunidade Autónoma de Gali-
cia pola Deputación Provincial de Pon-
tevedra sobre o centro educativo Fogar
Provincial Príncipe Felipe e se aproba o
traspaso dos correspondentes medios per-
soais e materiais.

O Estatuto de autonomía de Galicia establece no
seu artigo 31 que é competencia plena da Comu-
nidade Autónoma galega a regulación e adminis-
tración do ensino en toda a súa extensión, niveis,
graos, modalidades e especialidades, sen prexuízo

do disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis
orgánicas que, conforme o punto primeiro do arti-
go 81 desta, o desenvolvan, das facultades que atri-
búe ao Estado o número 30 do punto 1º do artigo 149
da Constitución, e da alta inspección necesaria para
o seu cumprimento e garantía.

En virtude do disposto naquel momento polo arti-
go 10.2º da Lei orgánica 8/1985, do dereito á edu-
cación, na disposición adicional quinta da Lei orgá-
nica 9/1995, de participación, avaliación e goberno
dos centros docentes, na disposición adicional séti-
ma do Real decreto 2377/1985, de concertos edu-
cativos, e na existencia dun convenio entre a Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria
e a Deputación Provincial de Pontevedra, asinado
o 20 de xuño de 2001, permitíase o funcionamento
do instituto de educación secundaria Fogar Provin-
cial Príncipe Felipe, dependente da deputación,
como centro público en réxime de convenio.

Por acordo do Consello da Xunta de Galicia do
28 de xullo de 2005, visto o artigo 64 da Lei orgá-
nica 10/2002, do 23 de decembro, autorízase a sina-
tura dun convenio de cooperación entre a Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria e a Depu-
tación Provincial de Pontevedra, para o establece-
mento das condicións de traspaso dos medios mate-
riais e persoais do instituto de educación secundaria
Fogar Provincial Príncipe Felipe, dependente da ins-
titución provincial, á Administración autonómica.

Por outra banda, a Deputación Provincial de Pon-
tevedra, en sesión plenaria extraordinaria celebrada
o 29 de xullo de 2005, acorda a transferencia do
centro de formación profesional da cidade infantil
Príncipe Felipe da Deputación Provincial de Pon-
tevedra á Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia, polo que se presta
aprobación ao convenio de colaboración indicado
e se acorda a cesión en propiedade a título gratuíto,
á Xunta de Galicia do conxunto inmobiliario cons-
tituído pola totalidade das dependencias e insta-
lacións afectas ao funcionamento do centro educa-
tivo, así como do persoal docente e non docente
dependente do padroado reitor que rexe o centro.

O referido convenio de cooperación entre a Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria
e a Deputación Provincial de Pontevedra asínase
con data do 29 de xullo de 2005.

Por isto, por proposta do conselleiro de Presiden-
cia, Administracións Públicas e Xustiza e logo de
deliberación do Consello da Xunta de Galicia na
súa reunión do vinte e nove de decembro de dous
mil cinco,

DISPOÑO:

Artigo 1º

A Comunidade Autónoma de Galicia asume as fun-
cións transferidas pola Deputación Provincial de
Pontevedra sobre o centro educativo Fogar Provincial
Príncipe Felipe.
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Artigo 2º

En consecuencia, quedan traspasadas á Comuni-
dade Autónoma de Galicia tales funcións, así como
o persoal, bens inmobles, dereitos e medios materiais
que figuran nas relacións adxuntas ao convenio de
cooperación asinado con tal fin pola Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria e a Depu-
tación Provincial de Pontevedra o 29 de xullo de
2005, o cal se inclúe como anexo a este decreto,
nos termos e condicións que nel se especifican.

Artigo 3º

A transferencia de funcións e medios persoais e
materiais ao que se refire este decreto terá efec-
tividade a partir do 1 de xaneiro de 2006.

Artigo 4º

1. Asígnanselle á Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria as funcións e os medios
asumidos de conformidade co disposto neste decreto.

2. O centro educativo adquirirá o carácter de centro
público docente dependente da Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase a conselleira de Educación e
Ordenación Universitaria para ditar, no ámbito das
súas competencias, cantas resolucións sexan nece-
sarias para a execución deste decreto.

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

Santiago de Compostela, vinte e nove de decembro
de dous mil cinco.

Emilio Pérez Touriño
Presidente

José Luis Méndez Romeu
Conselleiro de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

ANEXO

Convenio de cooperación entre a Xunta de Galicia,
a través da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, e a Deputación Provincial de Pon-
tevedra, para o establecemento das condicións de
traspaso do instituto de educación secundaria Fogar
Provincial Príncipe Felipe:
Pontevedra, 29 de xullo de 2005.
Reunidos, dunha parte, Celso Currás Fernández,
conselleiro de Educación e Ordenación Universi-
taria, actuando no nome e representación da Xunta
de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 34
da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da
Xunta e do seu presidente, e doutra parte, Rafael
Louzán Abal, presidente da Deputación Provincial
de Pontevedra, en uso das competencias sinaladas
no artigo 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das bases de réxime local.
As partes recoñécense mutuamente a condición en
que cada unha intervén e a capacidade legal sufi-

ciente para o outorgamento deste convenio de
cooperación.
Expoñen que, de acordo co previsto no artigo 131
do Estatuto de autonomía de Galicia, é da compe-
tencia plena da Comunidade Autónoma galega a
regulación e administración do ensino en toda a súa
extensión, niveis e graos, modalidades e especia-
lidades, no ámbito das súas competencias, sen
prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución
e nas leis orgánicas que, conforme o punto 1º do
artigo 81 desta, o desenvolvan, das facultades que
atribúe ao Estado o número 30 do punto 1º do arti-
go 149 da Constitución, e da alta inspección nece-
saria para o seu cumprimento e garantía.
Que, en virtude do disposto no artigo 10.2º da Lei
orgánica 8/1985, do dereito á educación, na dis-
posición adicional quinta da Lei orgánica 9/1995,
de participación, avaliación e goberno dos centros
docentes e na disposición adicional sétima do Real
decreto 2377/1985, de concertos educativos, asi-
nouse o 20 de xuño de 2001 un convenio entre a
Consellería de Educación e Ordenación Universi-
taria e a Deputación Provincial de Pontevedra,
mediante o cal se permitía o funcionamento do ins-
tituto de educación secundaria Fogar Provincial
Príncipe Felipe, dependente da deputación, como
centro público en réxime de convenio.
Que, no momento actual e ante a inminencia da
renovación das condicións de funcionamento do ins-
tituto recollidas no convenio anteriormente referido,
resulta evidente para ambas as dúas partes impli-
cadas, a conveniencia de rematar con esta situación
especial, procedéndose ao traspaso definitivo dos
medios materiais e persoais afectos ao centro á Admi-
nistración pública que exerce a día de hoxe as com-
petencias na materia.
Polo exposto, as partes citadas no encabezamento
deciden formalizar este convenio de cooperación con
suxeición ás seguintes cláusulas:
Primeira.-A Deputación Provincial de Pontevedra
cederá en propiedade e a título gratuíto á Xunta
de Galicia o conxunto inmobiliario, constituído pola
totalidade das dependencias e instalacións afectas
ao funcionamento do instituto de educación secun-
daria Fogar Provincial Príncipe Felipe, delimitado
fisicamente no anexo I e nos planos que se xuntan
a este convenio, así como o mobiliario e enxoval
correspondentes, relacionados igualmente no dito
anexo I.
Satisfeitas as formalidades legais inherentes á cesión
que efectuará a deputación e á aceptación dela pola
Xunta de Galicia, de ser aprobado o decreto corres-
pondente, o instituto adquirirá o caracter de centro
público docente dependente da Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria, rexéndose en
todos os aspectos relativos á súa ordenación edu-
cativa polo réxime xeral aplicable aos institutos
públicos de formación profesional de Galicia, que-
dando sometido ás disposicións que adopte neste
campo a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.
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Segunda.-O persoal docente e non docente relacio-
nado no anexo II deste convenio, que depende do
padroado reitor que rexe o instituto de educación
secundaria, integrarase, de conformidade co proce-
demento legal previsto para o efecto e de ser esta-
blecido así no decreto, como persoal laboral fixo
a extinguir da Administración da comunidade autó-
noma, nos grupos e categorías do vixente convenio
colectivo único do persoal laboral da Xunta de Gali-
cia que resulten trala asimilación de categorías pro-
fesionais que se efectúe entre as que posúan na
actualidade e as previstas no convenio único.

Este persoal seguirá desenvolvendo o seu traballo
no instituto de educación secundaria Escola Fogar
Príncipe Felipe, nas mesmas condicións laborais e
cos mesmos dereitos, obrigas e retribucións que o
persoal de iguais categorías laborais destinado na
Consellería de Educación e Ordenación Universi-
taria. Así mesmo, a este persoal teráselle en conta
o tempo de servizos prestado no instituto, para os
efectos do recoñecemento da súa antigüidade labo-
ral.

Terceira.-En concepto de compensación polos gastos
que a asunción do traspaso do instituto de educación
secundaria Fogar Provincial Príncipe Felipe vai a
ocasionar á Xunta de Galicia, a Deputación Pro-
vincial de Pontevedra anualmente comprométese a
pagar a cantidade, expresada en euros do ano 2004,
de 71.232,98 euros á Administración autonómica,
actualizable en cada ano no IPC galego correspon-
dente. As transferencias que realizará a deputación
realizaranse por cuartas partes, no primeiro mes de
cada trimestre.

No suposto de que, chegado o derradeiro mes de
cada trimestre, este pagamento non se fixera efectivo,
a Xunta de Galicia, dentro do último mes de cada
trimestre antes referido, procederá directamente a
descontar a cantidade da suma para transferir á
deputación provincial como participación nos ingre-
sos por tributos estatais.

Cuarta.-De non facerse efectivo o traspaso do ins-
tituto de educación secundaria Fogar Provincial
Príncipe Felipe á Xunta de Galicia antes do vindeiro
31 de agosto, data na que remata o actual convenio
asinado o 20 de xuño de 2001, entenderase este
prorrogado, nas mesmas condicións nel establecidas,
ata acadar a completa efectividade do traspaso que,
en todo caso, non poderá exceder do 31 de decembro
do ano en curso.

Quinta.-As cuestións litixiosas que poidan xurdir na
interpretación, cumprimento e eficacia deste con-
venio de cooperación serán de coñecemento e com-
petencia da orde xurisdicional contencioso-adminis-
trativa, sen prexuízo de que as partes poderán cons-
tituír unha comisión de seguimento paritaria que
entenda destas.

E manifestando a súa conformidade con este con-
venio de cooperación, a expresan mediante as súas
sinaturas, no lugar e data indicados ao comezo.

Celso Currás Fernández, conselleiro de Educación
e Ordenación Universitaria. Rafael Louzán Abal,
presidente da Deputación Provincial de Pontevedra.

Relación número 1: medios persoais.

Apelidos e nome DNI Grupo Categoría

Aramburu Núñez, Pilar 35244865 I Titulado/a superior (4)

Carro Cons, Juan 35239112 I Titulado/a superior (4)

Cimadevila Penado, José M. 35249564 I Titulado/a superior (4)

Covelo Cartelle, Carmen 35259240 I Titulado/a superior (4)

Martínez Marín, Ángeles 35234281 I Titulado/a superior (4)

Solla Martínez, Pilar 35249884 I Titulado/a superior (4)

Trinidad Merallo, Aurora 06938708 I Titulado/a superior (4)

Abalo Novoa, Mercedes 35303438 III Oficial administrativa (62)

Alvite Iglesias, Áurea 35319255 V Porteira (3)

Relación número 2: medios materiais.

Nome e uso Enderezo Localidade Superficie

Centro educativo Fogar
Provincial Príncipe Felipe

Avda. de
Montecelo, s/n

Pontevedra 17.000 m2

Decreto 570/2005, do 29 de decembro,
polo que se establece o Plan de máquinas
de xogo tipo B na Comunidade Autónoma
de Galicia.

A Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos
xogos e apostas de Galicia, establece no seu artigo 7
que poderá existir unha planificación de carácter
territorial para a distribución das autorizacións que
cumpran os requisitos exixidos.

Desde a publicación desta lei, a normativa sec-
torial de máquinas recreativas e de azar vén limi-
tando de modo xenérico o outorgamento xeneralizado
de máquinas de xogo tipo B co fin de cumprir cos
principios constitucionais de defensa dos consumi-
dores e coas limitacións do xogo establecidas na
propia Lei do xogo respecto á prohibición do uso
deste tipo de aparellos por parte de menores de idade
e maiores que non se achen no seu pleno uso da
súa capacidade de obrar.

Desde o ano 1986 no que o Decreto 374/1986,
do 30 de outubro, polo que se aproba o Regulamento
de máquinas recreativas e de azar establecía que,
mentres non se aprobe un Plan territorial de xogo
que recolla o número e características das autori-
zacións, a consellería con competencias en materia
de xogo outorgará as autorizacións por apreciación
libre, as novas autorizacións limitáronse determi-
nándose nos sucesivos regulamentos de máquinas
respecto ao número de máquinas que se poden ins-
talar nos locais, os requisitos para emitir as auto-
rizacións e boletíns de instalación e as caracterís-
ticas das propias máquinas.


