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II. AUTORIDADES E PERSOAL

b) NOMEAMENTOS

AXENCIA GALEGA
DE EMERXENCIAS

Resolución do 7 de setembro de 2009 pola
que se dá publicidade ao acordo do Con-
sello Reitor da Axencia Galega de Emer-
xencias adoptado na súa reunión do 31 de
xullo de 2009 polo que se nomea xerente
da Axencia Galega de Emerxencias.

A Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de
Galicia, creou a Axencia Galega de Emerxencias
configurándoa como un ente instrumental para a
xestión das emerxencias segundo as instrucións
emanadas do órgano administrativo que ten as facul-
tades para a xestión das emerxencias e a protección
civil (capítulo III, artigos 16 e ss.).

Segundo o artigo 23.3º da Lei de emerxencias de
Galicia e os artigos 7 e 11 do Decreto 223/2007, do
5 de decembro, polo que se aproba o Estatuto da
Axencia Galega de Emerxencias, a xerencia é o
órgano executivo da axencia e compételle a súa xes-
tión ordinaria. A persoa titular da xerencia será
nomeada e removida polo Consello Reitor do ente
público por proposta da Presidencia da Axega, que
corresponde ao conselleiro de Presidencia, Admi-
nistracións Públicas e Xustiza.

En consecuencia, por proposta do presidente da
Axega, o Consello Reitor na súa reunión do 31 de
xullo de 2009 acordou nomear a Juan José Muñoz
Iglesias xerente da Axencia Galega de Emerxencias
en substitución de Francisco Javier Echeverría
Iriarte.

Vistas as disposicións citadas así como o acordo
adoptado polo Consello Reitor na súa reunión do día
31 de xullo de 2009 e coa finalidade de cumprir o
dito acordo,

RESOLVO:

Primeiro.-Dar publicidade ao acordo adoptado
polo Consello Reitor da Axega na súa reunión do día
31 de xullo de 2009 en virtude do cal se nomea
xerente da Axencia Galega de Emerxencias a Juan
José Muñoz Iglesias.

Segundo.-Ordenar a súa publicación no Diario
Oficial de Galicia para os efectos da súa entrada en
vigor o mesmo día da súa publicación.

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2008.

Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente da Axencia Galega de Emerxencias

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Orde do 23 de setembro de 2009 pola que
se clasifica de interese educativo a Funda-
ción Escuela del Desarrollo Armónico del
Ser Humano.

Visto o expediente de clasificación da Fundación
Escuela del Desarrollo Armónico del Ser Humano.

Supostos de feito.

1. Susana María González Vázquez, tesoureira da
fundación, presentou solicitude de clasificación
para os efectos da súa inscrición no Rexistro de Fun-
dacións de Interese Galego.

2. A fundación foi constituída en escritura pública
outorgada en Vigo, o quince de xaneiro de dous mil
nove, ante o notario Francisco Fernández Íñigo, co
número de protocolo trinta e seis, por Susana María
González Vázquez, Pavel Khandozhko e por Gleb
Dirzu, que actúan no seu propio nome e dereito.

3. Segundo consta no artigo seis dos seus estatutos,
a fundación ten por obxecto ser un centro educacio-
nal orientado aos seguintes fins:

Descubrir e desenvolver novos métodos para
mellorar a vida e axudar ao desenvolvemento inte-
gral das persoas. Apoiar o desenvolvemento dos
talentos innatos de nenos e adultos, da cultura das
relacións en parella, que inclúe coñecementos para
construír a relación día a día elixindo a parella cons-
cientemente, segredos das relacións íntimas, saúde
sexual e conflitos coa parella, a forma de saber
resolver os conflitos, de manter e desenvolver o amor
verdadeiro e a preparación adecuada para ter fillos,
forma de vida saudable, educación dos fillos para
que medren con harmonía e felicidade cunha ali-
mentación sa, exercicio físico, ioga e unha cultura
emocional adecuada, para que se convirta nun adul-
to capaz de expresar a súas emocións, réximes de
nutrición de acordo coas estruturas psíquico-emo-
cionais da persoa e métodos de prevención do estrés
para o corpo físico, as emocións e o centro intelec-
tual. Novos principios para a medicina do futuro,
estudos do cerebro e das capacidades do ser huma-
no, escola de desenvolvemento de talentos, técnicas
anti estrés, de revitalización e relaxación para afron-
tar a vida diaria.

4. O Padroado inicial da fundación, que consta na
escritura de constitución, está formado por Pavel
Khandozhko como presidente, Gleb Dirzu como
secretario e por Susana María González Vázquez
como tesoureira.


