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Corrección de erros.-Anuncio do 7 de
outubro de 2009, da Dirección Xeral de
Centros e Recursos Humanos, polo que se
comunica a apertura dun prazo para soli-
citar prazas de interinidades e substitu-
cións no corpo de profesores técnicos de
formación profesional, especialidade de
procedementos de diagnóstico clínico e
produtos ortoprotésicos (591219) e profe-
sores de música e artes escénicas, especia-
lidade de violoncello (594434).

Advertido un erro no anuncio referenciado, publi-
cado no Diario Oficial de Galicia nº 203, do venres
16 de outubro de 2009, é necesario efectuar a
seguinte rectificación:

Na páxina 16.253, no punto primeiro, onde di:

   «1. Corpo de profesores técnicos de formación pro-
fesional. 

Procesos de diagnóstico 
clínico e produtos 
ortoprotésicos 

Licenciado en medicina. 
Licenciado en odontoloxía. 
Diplomado en enfermaría ou equivalente. 
Diplomado en fisioterapia.» 

 
   Debe dicir: 

   «1. Corpo de profesores técnicos de formación pro-
fesional. 

Materia Titulación requirida 

Procedementos de diagnóstico 
clínico e produtos 
ortoprotésicos 

Licenciado en medicina. 
Licenciado en odontoloxía. 
Licenciado en farmacia. 
Licenciado en bioloxía. 
Licenciado en veterinaria. 
Diplomado en enfermaría ou equivalente. 
Diplomado en fisioterapia.» 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Orde do 20 de outubro de 2009 pola que
se resolve parcialmente a convocatoria
pública para a provisión, polo sistema de
libre designación, de varios postos de tra-
ballo vacantes nesta consellería, anuncia-
da pola Orde do 7 de xullo de 2009.

Convocada a provisión, polo sistema de libre desig-
nación, de varios postos de traballo vacantes nesta
consellería pola Orde do 7 de xullo de 2009 (DOG nº
137, do 15 de xullo), de conformidade co disposto no
artigo 29.2º do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de
marzo, polo cal se aproba o texto refundido la Lei da
función pública de Galicia, e nos artigos 16 e 17 do
Decreto 93/1991, do 20 de marzo, e no uso das facul-
tades conferidas polo artigo 17.4º do referido decreto
lexislativo. Esta consellería

DISPÓN:

Primeiro.-Resolver parcialmente a convocatoria
pública para a provisión, polo sistema de libre

designación, de varios postos vacantes nesta conse-
llería, anunciada pola Orde do 7 de xullo de 2009
(DOG nº 137, do 15 de xullo).

Segundo.-Adxudicar destino, nos postos de traba-
llo que se indican, e seleccionar o persoal que se
relaciona no anexo desta orde.

Terceiro.-O cesamento no destino actual do per-
soal que obtivo praza producirase no prazo de tres
días, contados a partir do seguinte ao da data de
publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

O prazo para a toma de posesión do novo destino
será de tres días a partir do seguinte ao do cesamen-
to, de tratarse da mesma localidade onde actualmen-
te o persoal preste servizos, ou dun mes se radica en
distinta localidade, de conformidade co establecido
no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, e
o disposto na base sétima da convocatoria.

O cómputo de prazos de posesión iniciarase cando
rematen os permisos ou licenzas que, de ser o caso,
fosen concedidos ao citado persoal. Nos supostos de
baixa temporal ou transitoria iniciarase a partir da
correspondente alta.

Cuarto.-O xefe do centro en que cause baixa o per-
soal, así como o daquel en que obteña destino, con-
signarán no título administrativo, dentro do prazo
sinalado no punto anterior, as correspondentes dili-
xencias de cesamento e toma de posesión.

Quinto.-Contra esta orde, que pon fin á vía adminis-
trativa, as persoas interesadas poderán interpor recur-
so potestativo de reposición ante o conselleiro do
Medio Rural, no prazo dun mes contado desde o día
seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia, de conformidade co establecido na
Lei 30/1992, do 26 de novembro, na súa nova redac-
ción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou pode-
rán impugnala directamente, perante o xulgado do
contencioso-administrativo competente, no prazo de
dous meses, contados a partir da mesma data, segun-
do o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, regu-
ladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2009.

Samuel Jesús Juárez Casado
Conselleiro do Medio Rural

ANEXO

Apelidos e nome: Romero Senande, Eugenio.
NRP: 3241086546 A2067.
Grupo: A.
Denominación do posto: xefe/a Servizo de Gandaría.
Código: MRC991050115001001.
Nivel: 28.
Corpo/escala: especial.
Dependencia: Servizo de Gandaría (A Coruña).
Localidade: A Coruña.

Apelidos e nome: Domínguez Feijoó, Benito.
NRP: 3602985257 A2067.
Grupo: A.


