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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución do 30 de abril de 2010, da
Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, pola que se procede a nomear e
a facer pública a composición dos tribu-
nais que xulgarán a proba de acreditación
do coñecemento da lingua galega e o pro-
cedemento de acceso ao corpo de inspecto-
res de Educación, convocado pola Orde do
15 de febreiro de 2010 (Diario Oficial de
Galicia do 8 de marzo).

En cumprimento do sinalado nas bases comúns 5 e
6 da Orde do 15 de febreiro de 2010 (Diario Oficial
de Galicia do 8 de marzo), pola que se convocaba
concurso-oposición para o acceso ao corpo de ins-
pectores de Educación,

Esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro.-Nomear os tribunais que deberán xulgar
a proba de acreditación do coñecemento da lingua
galega e o procedemento de acceso ao corpo de ins-
pectores de Educación no anexo desta resolución.

Segundo.-As localidades de actuación dos citados
tribunais faranse públicas na resolución desta direc-
ción xeral en que os tribunais anunciarán a hora e o
lugar da realización da proba.

Terceiro.-Quedan autorizadas as comisións de ser-
vizos dos membros dos tribunais que necesiten des-
prazarse para o exercicio de tal función, e terán
dereito a percibir as axudas e gastos de viaxes de
acordo coa lexislación vixente. Os medios de loco-
moción usados serán calquera dos previstos no
Decreto 144/2001, do 7 de xuño, modificado polo
Decreto 144/2008, do 26 de xuño (Diario Oficial de
Galicia do 18 de xullo), e debe entenderse que que-
da expresamente autorizado o uso de vehículos pro-
pios, de acordo co citado decreto.

Santiago de Compostela, 30 de abril de 2010.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO 
Tribunal único 

Titulares   

Posto NIF Nome 

Presidente titular 33761572-X Del Pozo Andrés, Fernando 

Vogal titular 1 33843526-S Fernández Fraga, Fernando 

Vogal titular 2 32292119-G Sáenz López, María Eudoxia 

Vogal titular 3 35205040-K Fraga Boullosa, José Antonio 

Vogal titular 4 32369166-R Couto Llamas, Milagros 

Suplentes   

Posto NIF Nome 

Presidente suplente 33800788-B Fernández Ares, Eduardo José 

Vogal suplente 1 45425275-E Álvarez Martínez, Luis Manuel 

Vogal suplente 2 34534597-M Martínez Quintas, María Esther 

Vogal suplente 3 34563196-S Hermida García, Modesto 

Vogal suplente 4 09721412-W De la Fuente Fernández, María Adoración 

Tribunal único especial-coñecemento de lingua galega 

Titulares   

Posto NIF Nome 

Presidente titular 33783681-Q González Moreiras, Jesús Pablo 

Vogal titular 1 34720883-Z Caseiro Nogueiras, Delfín 

Vogal titular 2 34934619-B Fernández Fernández, José 

Vogal titular 3 34563196-S Hermida García, Modesto 

Vogal titular 4 32417013-P López Varela, Elisardo 
 

Anuncio do 29 de abril de 2010, da Direc-
ción Xeral de Centros e Recursos Huma-
nos, polo que se comunica a publicación
das puntuacións definitivas e a relación
de excluídos do baremo aberto polo Anun-
cio do 29 de marzo de 2010, da Dirección
Xeral de Centros e Recursos Humanos,
polo que se comunica a apertura dun pra-
zo para solicitar prazas de interinidades e
substitucións no corpo de profesores de
música e artes escénicas, especialidades de
acordeón (594401), saxofón (594424) e
trompeta (594428) (Diario Oficial de
Galicia do 1 de marzo).

Publicada a lista provisional e resoltas as reclama-
cións, procede publicar o baremo definitivo e a rela-
ción definitiva de excluídos no taboleiro de anuncios
da Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria, nos seus departamentos territoriais e na
páxina web desta consellería.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro.-Facer públicas na Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria, nos seus depar-
tamentos territoriais e na páxina web desta conselle-
ría (https://www.edu.xunta.es/substitutoslistas/), as
puntuacións definitivas do baremo para prazas de
interinidades e substitucións no corpo de profesores
de música e artes escénicas, especialidades de acor-
deón (594401), saxofón (594424) e trompeta (594428).

Segundo.-Declarar excluídos definitivamente os
aspirantes que figuran no anexo deste anuncio polas
causas que se indican.

Terceiro.-Contra estas puntuacións definitivas e a
relación de excluídos, que pon fin á vía administra-
tiva, os interesados poderán interpoñer, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante o director
xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun
mes contado desde o día seguinte ao da publicación
deste anuncio, de conformidade cos artigos 116 e
117 da Lei 30/1992, do 26 novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común, ou ben poderán inter-
poñer directamente recurso contencioso-administra-
tivo no prazo de dous meses, contados desde o día
seguinte ao da publicación deste anuncio, ante o xul-
gado do contencioso-administrativo, conforme os arti-
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gos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, regu-
ladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2010.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO 
Apelidos e nome  DNI Causas da exclusión 

-Especialidade: acordeón (594401) 

Botnar, Galina  X5678869-P 10 

-Especialidade: saxofón (594424) 

Botnar, Evgeny  X3799711-L 10 

Porto Barciela, Ismael  34875645-D 2 

Ramírez Burguera, Raúl  73563794-L 7 

-Especialidade: trompeta (594428) 

Guizán Pico, Clemente  33343002-V 2 

Causas da exclusión: 
2 Xa forma parte dun baremo anterior da mesma especialidade. 
7 Documentación sen compulsar. 
10 Non reúne o requisito de nacionalidade. 

V. ADMINISTRACIÓN
DE XUSTIZA

XULGADO DE PRIMEIRA
INSTANCIA NÚMERO SETE
DE VIGO

Edicto (1229/2008).

En Vigo, once de marzo de dous mil dez.

Francisco Rascado González, secretario do Xulgado
de Primeira Instancia número sete de Vigo, fago saber
que neste procedemento 1229/2008-MA se ditou sen-
tenza, cuxo encabezamento e resolución se reprodu-
cen integramente e que son do teor literal seguinte:

«Vigo, vinte e catro de febreiro de dous mil dez.

Flora Lomo del Olmo, maxistrada de Primeira Ins-
tancia de Vigo, tendo visto os autos seguidos neste xul-
gado co número 1229/2008 por instancia de Manuel
Casal Buch contra Ana Fervenza Mouriño, Rafael de
Montis Sedano, sobre desafiuzamento por subarrenda-
mento inconsentido.

Ditamino que estimo a demanda promovida pola
procuradora María Jesús Toucedo Guisande en nome e
representación de Manuel Casal Buch fronte a Rafael
de Montis Sedano e Ana Fervenza Mouriño debo
declarar e declaro resolto o contrato de arrendamento
con data do 5 de decembro 2006 condenando os
demandados a desaloxar a vivenda obxecto del, sita na
rúa García Barbón, 75, piso 2º D, baixo apercibimen-
to de lanzamento se non o verifican no prazo legalmen-
te establecido, con imposición das custas causadas.

Esta resolución non é firme; contra ela cabe recur-
so de apelación neste xulgado e ante a Audiencia
Provincial de Pontevedra no prazo de cinco días

seguintes ao da súa notificación, debendo acomodar-
se o dito recurso aos trámites establecidos nos arti-
gos 455 e seguintes da Lei de axuizamento civil do
7 de xaneiro de 2000 por dispoñelo así a disposición
transitoria segunda da mencionada lei.

Así, por esta miña sentenza, pronúncioo, mándoo e
asínoo».

Expídese este edicto co fin de que sirva de notifica-
ción a Rafael de Montis Sedano, declarado en situación
de rebeldía e actualmente en paradoiro descoñecido.

Francisco Rascado González
Secretario xudicial

XULGADO DO SOCIAL
NÚMERO TRES DA CORUÑA

Cédula de notificación de sentenza
(1269/2009).

Eu, Juan Rey Pita, secretario do Xulgado do Social
número tres da Coruña, diou fe e certifico que neste
xulgado se seguen autos número 1269/2009 por ins-
tancia de Carlos Camdame Esmores contra Galiasis-
tencia, S.L., sobre despedimento, no cal recaeu sen-
tenza 100/2010 con data do 23 de marzo de 2010
que, copiada nos particulares necesarios, di así:

«Declaro a improcedencia do seu despedimento e
extinguida a relación laboral no día da data, e con-
deno a empresa Galiasistencia, S.L. a que o indem-
nice coa cantidade de 2.298,82 euros, así como a
aboarlle en concepto de salarios de tramitación a
cantidade de 8.118,33 euros.

Notifíqueselles esta resolución ás partes, e fágalles
saber que contra ela cabe interpoñer recurso de supli-
cación perante o Tribunal Superior de Xustiza de Gali-
cia, Sala do Social, que se anunciará previamente ante
este xulgado do social no prazo de cinco días hábiles
contados a partir do seguinte ao da súa notificación.

Prevense a empresa demandada de que para impugnar
acreditará o ingreso na c/c de consignacións código 1533
0000 60 1269 09 de Banesto (0030) desta cidade, deno-
minada Conta do xulgado do social número tres, do
importe da condena e 150,25 euros en concepto de
depósito (díxito 65); sen estes requisitos non será admi-
tido a trámite o recurso e quedará firme a sentenza.

Así, por esta miña sentenza, pronúncioo, mándoo e
asínoo».

E para que conste, para os efectos da súa publica-
ción no Diario Oficial de Galicia co fin de que lle
sirva de notificación en forma á empresa Galiasis-
tencia, S.L., expido e asino esta cédula na Coruña o
vinte e cinco de marzo de dos mil dez.

Juan Rey Pita
Secretario xudicial


