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Orde do 16 d.enouem"bro
de 2010 pola que
se declaran de utilidade pública d,iaeisas
asociacións inscritas nos rexistrosd,e aso_
ciacións da Comunidade Autónoma de
Galicia.
Por iniciativa das correspondenlesasociacións.
poderán ser declaradasde uiilidade pública uqu"lus
que-reúnan os requisitos estab]ecidosno arligo 32"
da Lei orgánica l/2002, do 22 de marzo, regul-adora
do dereito de asociacións.
Os expedientes foron instruídos de confo¡midade
co previsto no Real decrero 17401200J,do 19 de
decembro, sobre procedementosrelalivos a asociacións de utilidade pública, e neles consta a documentación e os informes previstosna citada norma.
O Decreto I57 12008,do t0 de xullo, sobre asunción de funcións da Administración do Estado traspasadas á Comunidade Autónoma de Galicia,
mediante o Real decreto 1080/2008, do 30 de xuño,
en materia de declaración de utilidade pública de
asociacións,asigna estasfuncións á Conselleríade
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,
establecendo que será competente para resolver o
procedementode declaraciónde utilidade pública a
persoaiiiular tia Conselleríade Presiciencia.Administracións Públicas e Xustiza, logo da instrucción
do procedemento polo órgano correspondente.
De conformidade cos informes favorables de
declaraciónde utilidade pública, emitidos polos instrutores dos expedientes,

RESOLVO:
Declarar de utilidade pública as seguintesasociacións:
-Asociación Aaelaíña de Axud,a a Persoascon problemas d,e Saúde Mental, inscrita no Rexistro provincial de Asociacións de Pontevedra co número

799714405-7".

-Asociación Personas Sordas de Vigo, inscrita
no
Rexistro Provincial de Asociacións Pontevedra co
número 7972/169-1".
-Asociación Casa d.e Familia Santa
Joaquina de
Vedruna,inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións de Pontevedraco número 1gg5/3559-1".
-Asociación Red Mad,re Ponteaedra, inscrita no
Rexistro Provincial de Asociacións de Pontevedra
co núnrero 2008111236-l'.
-Asociación de País do Seruizode Tratamentos a
Nenos con Discapacidades (STAND), inscrita no
Rexistro Provincial de Asociacións da Coruña co
núnrero 199313465-l'
Contra esta orde que pon ftn á vía administrativa,
pode interpoñerserecursocontencioso-administrati-
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vo antea salacorrespondente
do TribunalSuperior
de Xustizade Galicia,no prazode dousmeses,de
conformidade
co dispostona Lei 2gllg9\, do 18 de
xullo, reguladorada xurisdicióncontencioso-adminislrativa,podendointerpoñercon carácterpotestativo recursode reposición
anteo mesmoórganoque
ditouo acto,no prazodun mes,segundo
o di.porto
na Lei 3011992,do 26 de novembro.de réximexurídicodasadministracións
públicase do procedemento administralivo
común
Santiago
de Compostela,
16 de novembro
de 2010.
AlfonsoRuedaValenzuela
Conselleiro
de Presidencia,
Administracións
Públicase Xusriza

CONSELLENÍE NN BDUCACIóN
E ORDENACIóN UNIVERSITARIA
Orde do 30 de nouembrod,e2010 pola que
se aproban as basese se conl)ocano*ud,ar,
complementariasd.sachegadospola Unión
Europea no marco do Prograrna cornunitario d,emobilid.adcErasmus e de Suíza, para
estudantes uniuersitarios que partiiipan
nesta acción no curso 201 0/201 l.
O Esiatuto de autonomíade Galicia, no seu artigo
3l', establececomo competenciaplena da Comunidade Autónoma de Galicia a regulacióne administración do ensino en toda a súa extensión.niveis e
graos,modalidadese especialidades,no ámbito das
súas competencias.
O Real decreto 175411987,do lB de decembro,
BOE do 19 xaneiro, DOG do l7 de febreiro, transferiulle á ComunidadeAutónoma de Galicia competencias en materia de universidades.Estas competenciasforon asumidaspola comunidadeautónomae
asignadasá Consellería de Educación no Decreto6211988,do l7 de marzo,DOG do B de abril.
A Conselleríade Educacióne OrdenaciónUniversitaria, a través da SecretaríaXe¡al de Universidades, está a levar adiante unha política de asistencia
económicaaos estudantes,que queda concretadaen
diversas accións, co obxecto de favorecer,dentro das
limitacións orzamentarias,
a mobilidadede estudantes, a competencia,a igualdadede oportunidadese
a excelenciano rendementoacadémico.
En aplicación do anterior e sendo conscientesda
importancia da nlobilidade estudantil, no senso de
adquirir, actualizar, completar e ampliar as súas
capacidades,coñecementos,habilidades, aptitudes
e competenciaspara o seu desenvolvemento
persoal
e profesional,a Conselleríade Educacióne Ordenación Universitaria,a través da SecretaríaXeral de
Universidades,consideraconvenienterealizar unha
convocatoriade axudasde mobilidade universitaria
primando a excelencia no rendementoacadémico

