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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Corrección de erros.-Decreto 154/2006,
do 7 de setembro, polo que se modifica
parcialmente o Decreto 325/2003, do 18
de xullo, polo que se autorizan e regulan
os centros integrados de formación pro-
fesional na Comunidade Autónoma de
Galicia.

Advertido erro no devandito decreto, publicado no
Diario Oficial de Galicia, número 180, do luns, día
18 de setembro de 2006, cómpre facer a seguinte
corrección:

-Na páxina 14.122, no anexo, no curso académico
2006-2007, na segunda táboa, onde di: «Por trans-
formación do», debe dicir: «Por desdobramento do».

II. AUTORIDADES E PERSOAL
a) CESAMENTOS:

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Orde do 1 de setembro de 2006 pola que
se dispón o cesamento a pedimento propio
dun membro do Comité Ético de Inves-
tigación Clínica de Galicia.

Os comités éticos de investigación clínica son os
encargados de emitir informe sobre todos os ensaios
clínicos que se realicen dentro do seu ámbito terri-
torial. Os ensaios clínicos e os comités éticos de
investigación clínica regúlanse na comunidade autó-
noma polo Decreto 32/1996, do 25 de xaneiro.

A Orde do 11 de xullo de 1996 pola que se crea
o Comité Ético de Investigación Clínica de Galicia,
no seu artigo 3, dispón que a composición do comité
se axustará ao establecido no Decreto 32/1996, e
que os seus membros serán nomeados por orde da
conselleira de Sanidade.

En consecuencia, en virtude das facultades que
me confiren o artigo 38 da Lei 1/1983, do 22 de
febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente,
reformada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro; a
Orde do 11 de xullo de 1996, do 25 de xaneiro,
polo que se regula a realización de ensaios clínicos
na Comunidade Autónoma de Galicia, por proposta
da Subdirección Xeral de Farmacia e Produtos Sani-
tarios do Servizo Galego de Saúde,

DISPOÑO:

Artigo único.-Cesa, a pedimento propio, como
membro do Comité Ético de Investigación Clínica

de Galicia, creado por Orde do 11 de xullo de 1996,
a persoa que se cita no anexo desta disposición.

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2006.

María José Rubio Vidal
Conselleira de Sanidade

ANEXO

Persoa que cesa a pedimento propio como membro
do CEIC de Galicia:

-Santiago González Serrano, funcionario do corpo
superior de Administración da Xunta de Galicia.

b) NOMEAMENTOS:
CONSELLERÍA DE SANIDADE

Corrección de erros.-Orde do 17 de agosto
de 2006 pola que se nomean os membros
da Comisión de Participación Cidadá da
Área Sanitaria de Ferrol.

Advertidos erros na Orde do 17 de agosto de 2006
pola que se nomean os membros da Comisión de
Participación Cidadá da Área Sanitaria de Ferrol,
publicada no DOG nº 175, do 11 de setembro de
2006, cómpre efectuar a seguinte rectificación:

-Na páxina 13.880, na columna esquerda, no
anexo, onde di: «4 Representantes das entidades
locais de entre os concellos que a continuación se
relacionan», debe dicir: «Representantes das enti-
dades locais que a continuación se relacionan».

-Na páxina 13.880, na columna dereita, no anexo,
onde di: «4 Representantes das asociacións veci-
ñais», debe dicir: «Representantes das asociacións
veciñais».

-Na páxina 13.880, na columna dereita, no anexo,
onde di: «2 Representantes das asociacións empre-
sariais», debe dicir: «Representantes das asocia-
cións empresariais».

-Na páxina 13.880, na columna dereita, no anexo,
onde di: «4 Representantes das organizacións sin-
dicais», debe dicir: «Representantes das organiza-
cións sindicais».

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE
E DO BENESTAR

Orde do 31 de agosto de 2006 pola que
se convoca a I edición do premio Eu tamén
navegar: para unha Galicia sen violencia
de xénero.

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar é
o órgano da Administración autonómica ao que lle
corresponde o exercicio das políticas autonómicas
de igualdade de xénero, segundo o disposto no


