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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Corrección de erros.-Decreto 140/2006,
do 31 de agosto, polo que se determinan
os criterios de perda do destino definitivo
polas funcionarias e funcionarios docen-
tes que prestan servizos nos centros edu-
cativos que imparten ensinanzas distintas
das universitarias e o cómputo da anti-
güidade no centro en función das causas
de acceso a el.

Advertidos erros no devandito decreto, publicado no
Diario Oficial de Galicia nº 169, do venres, 1 de setem-
bro de 2006, é necesario efectuar a seguinte rec-
tificación:

Onde di: «Artigo 11º.-Suposto de provisión de pra-
zas clasificadas de Administración educativa.», debe
dicir: «Artigo 11º.-Suposto de provisión de prazas
da Administración abertas a funcionarios docentes.».

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Corrección de erros.-Resolución do 22 de
maio de 2006, da Secretaría Xeral de
Comunicación, pola que se convocan axu-
das para a promoción e difusión do patri-
monio audiovisual galego.

Advertidos erros no texto da mencionada resolu-
ción, publicada no DOG nº 104, do xoves 1 de xuño
de 2006, cómpre facer as seguintes correccións:

Na páxina 8.753, no artigo 8, onde di: «...770.1
(4.000 A), 760.1 (2.000 A) e 780.1 (294.000 A)...»,
debe dicir: «... 770.1 (18.000), 760.1 (116.000 A)
e 780.1 (166.000)...».

Resolución do 27 de setembro de 2006,
da Secretaría Xeral de Emigración, pola
que se anuncia a convocatoria pública
para a designación dos/as vogais do Con-
sello Galego da Inmigración, en repre-
sentación das asociacións de inmigrantes
e das organizacións sen fins de lucro que
traballan en favor da integración social
dos inmigrantes no ámbito da Comuni-
dade Autónoma galega.

O Consello Galego da Inmigración creouse polo
Decreto 127/2006, do 27 de xullo (Diario Oficial

de Galicia nº 150, do 4 de agosto), como un órgano
colexiado de consulta, asesoramento e colaboración
integrado na Administración da Comunidade Autó-
noma de Galicia a través da Secretaría Xeral de
Emigración. A súa finalidade é contribuír a desen-
volver unha política activa e integral de inmigración,
coordinada e eficaz, baseada na integración social
das persoas inmigrantes, a través da consulta e par-
ticipación de todos os axentes implicados.

Para acadar os seus obxectivos, no Consello Galego
da Inmigración deben estar representados os sec-
tores máis relevantes que actúan no eido da inte-
gración social dos/as inmigrantes. O devandito
decreto establece directamente a participación e for-
ma de designación dos/as vogais representativos/as
das administracións públicas, autonómica e local
de Galicia, da Administración do Estado, das orga-
nizacións sindicais, profesionais agrarias e empre-
sariais e das tres universidades galegas.

En relación coas entidades de iniciativa social,
o decreto de creación do consello, no seu artigo 8.2º,
dá cabida ás asociacións de inmigrantes que actúan
no ámbito da inmigración na Comunidade Autónoma
galega, asignándolles seis vogais, e ás organizacións
sen fins de lucro que traballan en favor da inte-
gración social dos inmigrantes en Galicia, ás que
asigna tres vogais.

Para proceder á súa designación o artigo 9 esta-
blece que a Secretaría Xeral de Emigración efectuará
unha convocatoria pública para regular o proceso
de selección e votación previo ao seu nomeamento,
o que se vén realizar a través da presente resolución.

Para tal fin establécense os requisitos que deben
cumprir as citadas asociacións e organizacións, así
como a documentación que deben presentar en cada
caso. Así mesmo, establécese o procedemento de
votación e a forma de selección dos/as vogais garan-
tindo, no caso das asociacións de inmigrantes, a
representatividade das distintas áreas xeográficas de
procedencia da inmigración.

Por todo o exposto,

RESOLVO:

Artigo 1º.-Obxecto.

O obxecto desta resolución é anunciar e regular
a convocatoria pública pola que se procederá á selec-
ción dos vogais do Consello Galego da Inmigración
en representación das asociacións de inmigrantes
e das organizacións sen fins de lucro que traballan
en favor da integración dos inmigrantes na Comu-
nidade Autónoma de Galicia, segundo o previsto no
artigo 9 do Decreto 127/2006, do 27 de xullo.

Artigo 2º.-Requisitos das asociacións e organiza-
cións participantes.

As asociacións de inmigrantes que actúen no ámbi-
to da Comunidade Autónoma galega, e as organi-


