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CONSELLERÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL
E TURISMO

Orde do 18 de marzo de 2005 pola que
se fixan os prezos de venda ao público
de diversas publicacións desta consellería.

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 de informe favorable da Con-
sellería de Economía e Facenda, e publicadas no
Diario Oficial de Galicia.

Para cumprir este mandato e despois de emitir
o preceptivo informe favorable pola Consellería de
Economía e Facenda, esta consellería

DISPÓN:

Artigo único.

1. Quedan aprobados os prezos de venda ao público
das publicacións editadas por esta consellería, que
se relacionan no anexo.

2. Estes prezos entenderanse, se é o caso, co IVE
incluído.

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2005.

Jesús Pérez Varela
Conselleiro de Cultura, Comunicación Social

e Turismo

ANEXO

-Hotel Monumento Mosteiro de Santo Estevo de Ribas
de Sil: 30 A.
-Depósito Rubén García Álvarez. Fondo bibliográfico
e documental: 8 A.
-Il pellegrino. Cosimo III dei Medici: 18 A.
-A nosa literatura infantil e xuvenil: 2003. 8 A.
-Os calendarios galegos do século XIX: (Apuntamento
para unha historia e catálogo do calendario xeral
de Galicia): 20 A.
-Obras musicales de Juan Montes. Vol. X. Obras voca-
les e instrumentales de inspiración popular IV: 25 A.
-Obras musicais de Juan Montes. Vol. X. Obras vocais
e instrumentais de inspiración popular IV: 25 A.
-Impresos en torno al patronato de Santiago: siglo
XVII: 18 A.
-La Iglesia compostelana, hoy. Su especial recono-
cimiento por el Estado Español: 1949-2004: valo-
ración jurídica de la ofrendas nacionales al Patrón
de España: 25 A.
-Santa María La Mayor: una iglesia parroquial: 30 A.
-Los Reyes Católicos y Galicia: 30 A.
-Chuneta. Doce meses en Arteleku: 6 A.
-Jesús Risueño. A orde do caos: 6 A.
-Víctor e Eva Corral. Formas e cores: 6 A.
-Transparencias: 28 A.
-Andrés Santeiro. Silencios: 6 A.
-A Galicia moderna: 1916-1936: 36 A.

-Rafael Nadales. Natural: 6 A.
-Miguel Melero. Arquitectura dos sentimentos: 6 A.
-Lorenzo Varela: 6 A.

CONSELLERÍA DE XUSTIZA,
INTERIOR E ADMINISTRACIÓN
LOCAL

Decreto 65/2005, do 31 de marzo, polo
que se aproba o escudo do Concello de
Baiona (Pontevedra).

O Concello de Baiona considerou conveniente
organizar correctamente o seu emblema municipal
para perpetualo con simboloxía adecuada e conforme
as normas de heráldica. Para iso, e de acordo coas
facultades que lle confiren as disposicións legais
vixentes, elevou o informe histórico-heráldico, coa
correspondente proposta de representación gráfica
do escudo, para a súa aprobación definitiva.

A competencia exclusiva en materia de adopción,
modificación ou rehabilitación dos emblemas herál-
dicos e bandeiras dos concellos e doutras entidades
locais, correspóndelle á comunidade autónoma gale-
ga, segundo o disposto polo artigo 27.2º do Estatuto
de autonomía de Galicia.

O expediente tramitouse conforme as normas do
procedemento establecidas na Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local;
Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local
de Galicia; no Regulamento de organización, fun-
cionamento e réxime xurídico das corporacións
locais, aprobado polo Real decreto 2568/1986, do
28 de novembro; e máis no Decreto 369/1998, do
10 de decembro, polo que se regula a composición
e funcións da Comisión de Heráldica da Xunta de
Galicia.

Na súa virtude, visto o informe emitido pola Comi-
sión de Heráldica da Xunta de Galicia e por proposta
do conselleiro de Xustiza, Interior e Administración
Local e logo de deliberación do Consello da Xunta
de Galicia na súa reunión do día trinta e un de
marzo de dous mil cinco,

DISPOÑO:
Artigo único.
Aprobar o escudo do Concello de Baiona, que figu-

ra como anexo, organizado do seguinte xeito: Cuar-
telado. Primeiro e cuarto: de gules (vermello) un
boi de ouro (amarelo). Segundo e terceiro: de azur
(azul), unha caravela de ouro sobre ondas de prata
(branco) e azur. Ao timbre, coroa real pechada.

Santiago de Compostela, trinta e un de marzo de
dous mil cinco.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Jesús Carlos Palmou Lorenzo
Conselleiro de Xustiza, Interior e Administración
Local
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Decreto 66/2005, do 31 de marzo, polo
que se aproba a agrupación voluntaria
dos concellos de Cualedro e Monterrei,
da provincia de Ourense, para o soste-
mento en común da praza de secreta-
ría-intervención.

Os concellos de Cualedro e Monterrei, en sesións
plenarias celebradas os días vinte e sete de xaneiro
e dous de febreiro de dous mil cinco, acordaron
aprobar definitivamente a agrupación dos ditos con-
cellos para o sostemento en común da praza de secre-
taría-intervención e elevar o expediente á Xunta de
Galicia para a súa aprobación.

Os concellos de Cualedro e Monterrei atópanse
nunha situación de constante e permanente perda
de habitantes, o que provoca, ademais dunha regre-
sión demográfica de graves consecuencias, unha
diminución na súa capacidade financeira, ao ser a
poboación un elemento básico para participar nos
ingresos procedentes das administracións públicas.

Do mesmo xeito, o cadro de persoal atópase sobre-
dimensionado nos dous concellos e de difícil racio-
nalización, dadas as vinculacións xurídicas e con-
tractuais existentes neles, e a agrupación constitúe
unha medida de aforro económico sen a máis mínima
perda de capacidade de xestión administrativa.

No expediente seguíronse os trámites previstos na
normativa de aplicación: artigos 2 e 3 e disposición
adicional segunda do Real decreto 1732/1994, do
29 de xullo, e 165 e ss. da Lei 5/1997, do 22 de
xullo, de Administración local de Galicia.

Consta o informe favorable da Deputación Pro-
vincial de Ourense, e da Delegación do Goberno
en Galicia, segundo o disposto no artigo 167 c) da
Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local
de Galicia.

A competencia para a aprobación da agrupación
correspóndelle á Xunta de Galicia, a proposta da
consellería competente en materia de réxime local,
segundo dispón o artigo 3 b) do Real decreto
1732/1994 e no artigo 167 da Lei 5/1997, do 22
de xullo, de Administración local de Galicia.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Xus-
tiza, Interior e Administración Local logo de deli-
beración do Consello da Xunta de Galicia na súa
reunión do día trinta e un de marzo de dous mil
cinco,

DISPOÑO:

Aprobar a agrupación dos concellos de Cualedro
e Monterrei para o sostemento en común dun posto
único de secretaría-intervención, así como os esta-
tutos polos que se rexerá a dita agrupación, que
forman parte integrante do expediente.

Disposición derradeira

Este decreto producirá efectos desde a data da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, trinta e un de marzo de
dous mil cinco.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Jesús C. Palmou Lorenzo
Conselleiro de Xustiza, Interior e Administración Local

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Decreto 67/2005, do 31 de marzo, polo
que se declara, en concreto, a utilidade
pública e se dispón a urxente ocupación,
para efectos de expropiación forzosa, dos
bens e dereitos afectados polas obras de
abastecemento aos concellos de Cervo e
Burela. Cervo e Burela (Lugo), de clave
OH.227.315/ex.

A Comunidade Autónoma de Galicia asume, de
acordo co artigo 27.7º do seu Estatuto de autonomía,
a competencia exclusiva en materia de obras públi-
cas que non teñan a cualificación legal de interese
xeral do Estado, sempre que a súa execución ou
explotación non afecte a outra comunidade autónoma
ou provincia. Así mesmo, e de conformidade co pun-
to 12 do citado artigo, ten atribuída a competencia
exclusiva respecto dos aproveitamentos hidráulicos,
canais e regadíos cando as augas discorran inte-
gramente dentro do territorio de Galicia, sen prexuízo
do disposto no artigo 149.1º.22 da Constitución de
1978.


