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Disposición derradeira

Única.-Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, once de novembro de
dous mil dez.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FACENDA

Orde do 18 de novembro de 2010 pola que
se regulan os permisos ao persoal da
Comunidade Autónoma de Galicia en
relación coas eleccións sindicais aos órga-
nos de representación do persoal ao servizo
da Administración da Xunta de Galicia.

Ante a proximidade das eleccións sindicais para a
cobertura da totalidade de delegados de persoal,
membros dos comités de empresa e de xuntas de
persoal, que se celebrarán no período 2010-2011,
faise preciso sinalar o sistema de permisos aos mem-
bros de candidaturas, compoñentes das mesas elec-
torais, representantes da Administración, interven-
tores e apoderados das candidaturas e aos electores
en xeral; en consecuencia, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro.-Os compoñentes das mesas electorais e
representantes da Administración terán dereito, de
ser preciso, a permisos polo tempo indispensable
para asistir ás xuntas da mesa electoral. Así mesmo,
disporán dun permiso retribuído de xornada comple-
ta no día da votación e unha reducción de cinco
horas na súa xornada de traballo do día inmediata-
mente posterior.

Segundo.-Os apoderados e interventores das can-
didaturas que se designen, se é o caso, terán permi-
so durante todo o día da votación e unha redución da
xornada na data inmediatamente posterior nas con-
dicións sinaladas no parágrafo anterior.

Terceiro.-Os electores en xeral terán permiso polo
tempo indispensable para exercer o seu dereito ao
voto, segundo as instruccións concretas que dite
cada órgano de persoal, podendo este esixirlles un
xustificante do acto da votación expedido pola mesa
electoral concreta en que vote, cando esta estea
situada fóra do seu centro de traballo.

Cuarto.-Esta disposición non é aplicable nas elec-
cións aos representantes do persoal ao servizo das
institucións sanitarias dependentes do Servizo Gale-
go de Saúde.

Santiago de Compostela, 18 de novembro de 2010.

Marta Fernández Currás
Conselleira de Facenda

CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRAESTRUTURAS

Decreto 192/2010, do 11 de novembro,
polo que se declara, en concreto, a utilida-
de pública e se dispón a urxente ocupación
dos bens e dereitos afectados polo proxecto
de trazado da VAC da Costa Norte, treito
AG-64 (San Sadurniño)-Campo do Hospi-
tal, subtreito Sanguiñeira-Felgosas, nos
municipios de San Sadurniño, Moeche e
Cerdido. (Clave AC/00/062.01.1.2).

Con data do 22 de outubro de 2010 a Dirección
Xeral de Infraestruturas resolveu aprobar o proxecto
de trazado da VAC da Costa Norte, treito AG-64 (San
Sadurniño)-Campo do Hospital, subtreito Sanguiñei-
ra-Felgosas, nos municipios de San Sadurniño, Moe-
che e Cerdido. (Clave: AC/00/062.01.1.2).

A xustificación da urxencia de ocupación dos bens e
dereitos precisos para a execución desta actuación vén
motivada pola necesidade de acadar unha maior capa-
cidade e nivel de servizo que os proporcionados pola
actual estrada AC-862. Con isto preténdese diminuír
os tempos de percorrido investidos e aumentar a segu-
ranza viaria, por tratarse dun treito encadrado nas
actuacións de mellora das comunicacións na comuni-
dade autónoma, xa que a nova vía de alta capacidade
da Costa Norte articula, xunto coa autovía A-8, todo o
territorio norte de Galicia, desde Ferrol ata Ribadeo.

Por todo isto, a actuación prevista abrangue a exe-
cución do subtreito da vía de alta capacidade da
Costa Norte, comprendido entre Sanguiñeira e
As Felgosas, de 7,86 quilómetros de lonxitude. Este
é un dos tres subtreitos que conforman o treito da
VAC Costa Norte comprendido entre a AG-64 (San
Sadurniño) e Campo do Hospital.

Proxéctase a construción dunha única calzada,
pero prevendo a posibilidade dun posterior desdo-
bramento da vía de alta capacidade para a súa con-
versión en autovía.

En virtude de todo o exposto e en aplicación do arti-
go 28º.2 do Estatuto de autonomía de Galicia e dos arti-
gos 10º e 52º da Lei de expropiación forzosa, en rela-
ción con previsto no artigo 16º da Lei 4/1994, do 14 de
setembro, de estradas de Galicia, por proposta do con-


