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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 31 de decembro de 2009 pola que
se resolve a convocatoria do 30 de abril de
2009 pola que se convocan axudas econó-
micas para o alumnado que realiza for-
mación práctica en centros de traballo
correspondentes aos estudos de ciclos for-
mativos de grao medio e superior de for-
mación profesional, módulos profesionais
experimentais, artes plásticas e deseño,
ensinanzas deportivas e programas de
cualificación profesional inicial.

Formalizados os trámites que figuran na Orde do
30 de abril de 2009, DOG do 12 de maio, pola que
se convocan axudas económicas para o alumnado
que realiza formación práctica en centros de traballo
correspondentes aos estudos de ciclos formativos de
grao medio e superior de formación profesional
específica, módulos profesionais experimentais,
artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e
programas de cualificación profesional inicial.

Vista a proposta de adxudicación da Dirección
Xeral de Educación, Formación Profesional e Inno-
vación Educativa, segundo as previsións dos arti-
gos 5 e 9 da orde de convocatoria, e de conformida-
de co disposto no seu artigo 10,

RESOLVO:

Primeiro.-Anunciar a exposición ao público das
listaxes definitivas dos beneficiarios das axudas
concedidas correspondentes ao ano 2009, segundo
prazo, e nas contías que se indican, que estarán
expostas no taboleiro de anuncios da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, na Conselle-
ría de Presidencia, oficina de atención ao cidadán, e
nas delegacións provinciais da Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria.

Segundo.-Contra esta resolución, que pon fin á vía
administrativa, os interesados poderán interpoñer
recurso potestativo de reposición ante a conselleira
de Educación e Ordenación Universitaria no prazo
dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo
co disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, modificada
pola Lei 4/1999, ou ben directamente recurso con-
tencioso-administrativo, no prazo de dous meses,
ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribu-
nal Superior de Xustiza de Galicia, consonte a
Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdi-
ción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2009.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 15 de febreiro de 2010 pola que se
convoca concurso de méritos para a selec-
ción e nomeamento da dirección dos cen-
tros docentes públicos que imparten as
ensinanzas reguladas na Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación.

O Decreto 29/2007, do 8 de marzo, regula a selec-
ción, o nomeamento e o cesamento de directores e
directoras dos centros docentes públicos que impar-
ten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006,
do 3 de maio, de educación, mediante un concurso
en que se garantan os principios de igualdade,
publicidade, mérito e capacidade, entre funciona-
rios e funcionarias de carreira dun corpo docente, en
situación de servizo activo e que estean prestando
servizos nun centro educativo dependente da Conse-
llería de Educación e Ordenación Universitaria. O
decreto recolle que a selección deberá realizala no
propio centro unha comisión constituída por repre-
sentantes da Administración e do centro e que os e
as aspirantes deberán superar un programa de for-
mación inicial.

Procede convocar concurso de méritos para selec-
cionar as direccións dos centros que rematan o seu
mandato no actual curso académico 2009-2010.

Na súa virtude, a Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Primeiro.-Convocatoria.

Convócase concurso de méritos para seleccionar e
nomear as direccións dos centros docentes públicos
onde se imparten ensinanzas reguladas na Lei orgá-
nica 2/2006, do 3 de maio, de educación, que se
relacionan no anexo I a esta orde.

A selección realizarase de conformidade cos prin-
cipios de igualdade, publicidade, mérito e capacida-
de.

Segundo.-Requisitos para ser candidata ou candi-
dato á dirección.

1. Para participar neste concurso de méritos para
ser nomeada directora ou director dun centro docen-
te público dependente da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria deberán reunirse os
seguintes requisitos:

a) Ser funcionaria ou funcionario de carreira dun
corpo docente a que se refire a Lei orgánica 2/2006,
do 3 de maio, de educación.

b) Estar en situación de servizo activo.


