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2009 para cualificar o proceso selectivo para o ingreso
no corpo de xestión da Administración da Xunta de
Galicia, subgrupo A2, escala técnica de inspección de
consumo, adoptou os seguintes acordos respecto da
realización do primeiro exercicio, de conformidade co
disposto na base II.1.1.1 da convocatoria,

Primeiro.-Para o sistema de promoción interna, o
número total de respostas acertadas para obter a
cualificación de aprobado (10 puntos) virá dado polo
número de respostas acertadas que teña o aspirante
que quede clasificado na posición cuarta (4ª) nunha
escala establecida entre o aspirante de máis respos-
tas acertadas e o de menos. Se houbese varios aspi-
rantes con igual número de respostas acertadas que
o que ocupe o posto número 4, entenderase que
todos eles estarán aprobados. Para os efectos do dito
ata agora enténdese como respostas acertadas as que
queden despois de deducir as respostas incorrectas,
tal e como establece a base II.1.1.

Segundo.-Para o sistema de acceso libre, o número
total de respostas acertadas para obter a cualifica-
ción de aprobado (10 puntos) virá dado polo número
de respostas acertadas que teña o aspirante que que-
de clasificado na posición quincuaxésima (50ª)
nunha escala establecida entre o aspirante de máis
respostas acertadas e o de menos. Se houbese varios
aspirantes con igual número de respostas acertadas
que o que ocupe o posto número 50, entenderase que
todos eles estarán aprobados. Para os efectos do dito
ata agora enténdese como respostas acertadas as que
queden despois de deducir as respostas incorrectas,
tal e como establece a base II.1.1.

Santiago de Compostela, 29 de outubro de 2009.

Antonio Baeza Barrantes
Presidente do tribunal

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Anuncio do 28 de outubro de 2009, da
Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, polo que se comunica a publi-
cación das puntuacións provisionais e a
relación de excluídos do baremo aberto
polo Anuncio do 7 de outubro de 2009
polo que se comunica a apertura dun pra-
zo para solicitar prazas de interinidades e
substitucións no corpo profesores de músi-
ca e artes escénicas, especialidades de vio-
loncello (594434) entre outros.

Rematado o prazo para presentar a solicitude e
realizada a baremación dos méritos, procede a
publicación das puntuacións provisionais e a rela-
ción de excluídos no taboleiro de anuncios da Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria,

nos seus departamentos territoriais e na páxina web
desta consellería.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro.-Facer públicas na Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria, nos seus departa-
mentos territoriais e na páxina web desta consellería
(http://www.edu.xunta.es profesorado/interinos-subs-
titutos) as puntuacións provisionais e a relación de
excluídos do baremo para prazas de interinidades e
substitucións para impartir docencia no corpo de
profesores de música e artes escénicas, especialida-
des de violoncello (594434).

Segundo.-Publicar a relación de excluídos no ane-
xo deste anuncio.

Terceiro.-Contra estas puntuacións provisionais
poderase interpoñer reclamación no prazo de dez días
naturais, a partir do día seguinte ao da publicación
deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, ante o
director xeral de Centros e Recursos Humanos da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Santiago de Compostela, 28 de outubro de 2009.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO 
Apelidos e nome DNI Causa 

Gómez Molina, Rocío 28627567-L 1 

Kolar Palkouska, Vera 45905855-V 2 

Causas exclusión: 

1-Non presentou titulación 

2-Fóra de prazo 

Anuncio do 28 de outubro de 2009, da Direc-
ción Xeral de Centros e Recursos Humanos,
polo que se emprazan os/as interesados/as no
procedemento ordinario 243/2009, interposto
por Rebeca Martínez Graña.

Esta consellería recibiu un oficio do Xulgado do
Contencioso-Administrativo número tres da Coruña,
do 8 de xullo de 2009, mediante o que se comunica
a interposición por Rebeca Martínez Graña de recur-
so contencioso-administrativo contra a desestima-
ción por silencio administrativo do escrito presenta-
do pola demandante o 29 de outubro de 2008, en
que solicitaba que se crease unha lista única para a
cobertura de prazas, en calidade de interino ou
substituto, da especialidade de español para
estranxeiros do corpo de profesores de escolas ofi-
ciais de idiomas. O dito recurso contencioso-admi-
nistrativo tramítase como procedemento ordinario
243/2009 no Xulgado do Contencioso-Administrati-
vo número tres da Coruña.


