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CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES

Orde do 20 de decembro de 2007 pola que
se nomean vogais dos consellos de admi-
nistración das autoridades portuarias.

O artigo 40 da Lei 27/1992, do 24 de novembro, de
portos do Estado e da mariña mercante dispón que a
designación dos vogais dos consellos de Administra-
ción das autoridades portuarias dos portos de intere-
se xeral, será acordada polo órgano competente da
comunidade autónoma por proposta das organiza-
cións, organismos e entidades ás que representen
aqueles.

Polo exposto, e en exercicio das facultades que me
foron atribuídas polo Consello da Xunta de Galicia,
na súa reunión do día 10 de xaneiro de 2002,

DISPOÑO:

Nomear, como vogais, en representación da Xunta
de Galicia, nos consellos de Administración das auto-
ridades portuarias, as seguintes persoas:

-Na Autoridade Portuaria de San Cibrao-Ferrol e a
súa ría:

Manuel Morato Miguel

Luís Vázquez Rodríguez.

-Na Autoridade Portuaria da Coruña:

Jacinto Parga Fernández.

-Na Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa e
a súa ría:

Jacinto Parga Fernández.

Manuel Morato Miguel.

-Na Autoridade Portuaria de Marín e ría de Ponte-
vedra:

José Manuel González Martínez.

María Isabel Domínguez Quintás.

-Na Autoridade Portuaria de Vigo e a súa ría:

Pierre Ianni.

Ramón Saúl Lueje Espina.

José Carlos Álvarez Villamarín.

Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2007.

María José Caride Estévez
Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas

e Transportes

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Resolución do 17 de decembro de 2007,
da Secretaría Xeral da Consellería de
Sanidade, pola que se aproba o programa
de acceso a través da web ás listas de espe-
ra cirúrxicas.

A Constitución española no seu artigo 103 sinala a
eficacia como un dos principios que deben rexer a
actuación das administracións públicas. Pola súa
banda, a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común, fai referencia no seu
artigo 3 aos principios de eficiencia e servizo aos
cidadáns, e recoñece no artigo 35 o dereito dos cida-
dáns a que se lles facilite o exercicio dos seus derei-
tos e o cumprimento das súas obrigas. Coa finalidade
de acadar este obxectivo, o artigo 45 da mesma lei
establece que, para o desenvolvemento da súa activi-
dade e o exercicio das súas competencias, as admi-
nistracións públicas impulsarán o emprego e a aplica-
ción das técnicas e medios electrónicos, informáticos
e telemáticos.

Na mesma liña, a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de
acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públi-
cos, recoñece no seu artigo 6.1º o dereito dos cida-
dáns a relacionarse coas administracións públicas
utilizando medios electrónicos para o exercicio dos
dereitos previstos no artigo 35 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

Na súa virtude, dítase esta resolución:

Primeiro.-O obxecto desta resolución é o establece-
mento dunha nova canle de comunicación entre a
Administración sanitaria e a cidadanía a través da
web do Servizo Galego de Saúde, de xeito que a cida-
danía poida consultar a súa situación nas listas de
espera cirúrxicas.

Segundo.-Unicamente poderán acceder a este servi-
zo os cidadáns/ás que utilicen o certificado dixital de
usuario válido expedido pola Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre (FNMT) ou un DNI electrónico.

Terceiro.-A información á cal se terá acceso será a
seguinte:

Nome.

DNI.

Número da tarxeta sanitaria (CIP).

Enderezo.

Teléfono/s.

Centro de saúde.

Data a partir da cal está incluída/o na lista de espe-
ra cirúrxica cos seguintes datos:

Centro hospitalario.
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Servizo.

Procedemento/s que está previsto realizar.

Tipo de asistencia.

Prioridade.

Data de inclusión.

Número total de días transcorridos desde a data de
inclusión.

Situacións de espera non atribuíbles ao sistema
sanitario.

Número de días non atribuíbles ao sistema sanitario.

Número de cidadáns incluídos na lista de espera
por especialidade, coa súa mesma prioridade agar-
dando para ser intervidos no servizo correspondente.

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2007.

José Manuel Peña Penabad
Secretario xeral da Consellería de Sanidade

Resolución do 17 de decembro de 2007,
da Secretaría Xeral da Consellería de
Sanidade, pola que se aproba o programa
de comunicación por móbil e correo elec-
trónico.

O artigo 45 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das Administracións Públicas e do
procedemento administrativo común establece que,
para o desenvolvemento da súa actividade e o exerci-
cio das súas competencias, as administracións públi-
cas impulsarán o emprego e aplicación das técnicas e
medios electrónicos, informáticos e telemáticos. Este
criterio enmárcase no principio xeral do artigo 103 da
Constitución, que sinala a eficacia como un dos prin-
cipios que deben rexer a actuación das administra-
cións públicas.

Na mesma liña, a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de
acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públi-
cos, recoñece no seu artigo 6.1º o dereito dos cida-
dáns a relacionarse coas administracións públicas
utilizando medios electrónicos para o exercicio dos
dereitos previstos no artigo 35 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.
Pola súa parte, o artigo 8 de la citada Lei 11/2007, do
22 de xuño, sinala que para garantir o pleno exercicio
destes dereitos se establece a obriga das administra-
cións de habilitar diferentes canles ou medios para a
prestación dos servizos electrónicos

Na súa virtude, dítase esta resolución.

Primeiro.-O obxecto desta resolución é o establece-
mento dunha nova canle de comunicación entre a
Administración sanitaria e a cidadanía a través de
mensaxes SMS e/ou correo electrónico para o envío de

información de interese particular ou xeral relativa á
prestación de servizos sanitarios.

Segundo.-A través desta nova canle de comunica-
ción ofertaráselle ao usuario a posibilidade de recibir
información do seu interese sobre a prestación de ser-
vizos sanitarios, recordatorios de citas para consultas
co médico e avisos de saúde como campañas de vaci-
nacións, alertas sanitarias ou similares.

O usuario recibirá unha comunicación SMS no seu
teléfono móbil e/ou correo electrónico, de ser o caso,
na cal se lle indicará con carácter previo a data, hora,
lugar de realización da actividade e un teléfono de
contacto.

Terceiro.-O usuario deberá inscribirse no programa
a través da web do Servizo Galego de Saúde cubrindo
unha solicitude, que lle será remitida á Unidade de
Tarxeta Sanitaria, e na cal figurará o seu nome e ape-
lidos así como un número de teléfono móbil e/ou
correo electrónico. Así mesmo, poderá estender este
programa a outras persoas nos casos en que a lei o
ampare, indicando o nome e apelidos de cada unha
delas.

Cuarto.-O usuario poderá exercer en calquera
momento o seu dereito de rectificación do número de
teléfono móbil e/ou correo electrónico ou a cancela-
ción deste servizo, facendo constar o seu nome e ape-
lidos e o novo número de teléfono móbil e/ou correo
electrónico ou a solicitude de cancelación do servizo.

Quinto.-Na solicitude constarán as seguintes condi-
cións de participación:

-A participación de xeito voluntario no programa de
comunicación por móbil e correo electrónico.

-Que o servizo só está dispoñible para os usuarios
con tarxeta sanitaria de Galicia.

-O consentimento de que o número de teléfono
móbil e a conta de correo electrónico serán incorpora-
dos ás bases de datos da Consellería de Sanidade para
os efectos que se especifican no punto seguinte.

-A autorización expresa para que a Consellería de
Sanidade lle realice notificación de citas ou avisos a
través deste número de teléfono móbil e de conta de
correo electrónico.

-Que a recepción de mensaxes SMS será gratuíta
para o paciente.

-Que a notificación de avisos por teléfono móbil e
correo electrónico é un medio complementario que
non substitúe os medios tradicionais. Que a recepción
errónea, ou a non-recepción ou lectura carecerá de
efectos xurídicos nos respectivos procedementos. Que
a Consellería de Sanidade non se fai responsable das
consecuencias xurídicas derivadas da non-recepción
ou recepción incorrecta destas mensaxes.

-Que o asinante autoriza a cesión do número de
teléfono móbil e de conta de correo electrónico a ter-
ceiros ou a encargados do tratamento que autorice a
Consellería de Sanidade para a consecución dos fins


