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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 30 de decembro de 2010 pola que
se publica a concesión dos premios de edu-
cación secundaria obrigatoria ao esforzo e
á superación persoal correspondentes ao
curso 2009-2010, convocados pola Orde
do 4 de outubro de 2010 (Diario Oficial
de Galicia do 11 de outubro).

A Orde do 4 de outubro de 2010, da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do
11 de outubro), pola que se convocan os premios
de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á
superación persoal correspondentes ao curso
2009-2010, establece no seu artigo 11º.2 que, de
acordo coa proposta feita pola comisión, o director
xeral de Educación, Formación Profesional e Inno-
vación Educativa elevará esta proposta para a
publicación, no Diario Oficial de Galicia, da reso-
lución de concesión ditada polo conselleiro de
Educación e Ordenación Universitaria. Así mes-
mo, establece que o Diario Oficial de Galicia reco-
llerá a relación de códigos alfanuméricos dos pre-
miados.

Unha vez publicada a relación provisional da
proposta, cuberto o disposto no citado artigo
11º.2, vista a acta coa proposta definitiva da
Comisión de Selección de adxudicación dos pre-
mios e a proposta do director xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa,
este conselleiro

DISPÓN:

Primeiro.-Concederlle os premios de educación
secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación per-
soal correspondentes ao curso 2009-2010 ao alum-
nado que figura no anexo a esta orde.

Segundo.-Contra a resolución de adxudicación
dos premios poderase interpoñer recurso potesta-
tivo de reposición ante o conselleiro de Educación
e Ordenación Universitaria no prazo dun mes, a
partir do día seguinte ao da data de publicación
no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto
nos artigos 116º e 117º da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común, ou ben impugnala directamente na vía
xurisdicional ante a Sala do Contencioso-Admnis-
trativo do Tribunal Superior de Xustiza de Gali-
cia, no prazo de dous meses desde tal publica-
ción, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de
xullo, reguladora da xurisdición contencioso-
administrativa.

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2010.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO 
Relación dos premios extraordinarios de educación secundaria 
obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes 

ao curso 2009-2010 
Código persoal Importe do premio 

QF3O8H98 732 € 

WATZWPSG 732 € 

OQ74QR8E 732 € 

LCSWLDJC 732 € 

OTOLRCGL 732 € 

THLICBTX 732 € 

MNOJRQRP 732 € 

JQ4D9WGQ 732 € 

TPDVXGCB 732 € 

2845AE3D 732 € 

NBGQBPIU 732 € 

KFHPTYVV 732 € 

ZLWWNJGG 732 € 

O3909OE9 732 € 

AHOZQYQN 732 € 

NYQXTPVS 732 € 

FEFHDTVR 732 € 

JQ48QU9W 732 € 

0QGO90QA 732 € 

GBKRYSUC 732 € 

Orde do 30 de decembro de 2010 pola que
se publica a concesión dos premios extraor-
dinarios de educación secundaria obrigato-
ria ao rendemento académico correspon-
dentes ao curso 2009-2010, convocados
pola Orde do 4 de outubro de 2010.

A Orde do 4 de outubro de 2010 (DOG do 11 de
outubro) pola que se convocan os premios extraor-
dinarios de educación secundaria obrigatoria ao
rendemento académico correspondentes ao curso
2009-2010, establece no seu artigo 10º.2 que o
director xeral de Educación, Formación Profesio-
nal e Innovación Educativa elevará a proposta fei-
ta polo tribunal ao conselleiro de Educación e
Ordenación Universitaria, quen emitirá a resolu-
ción correspondente para a súa publicación no
Diario Oficial de Galicia.

Unha vez realizadas as probas, publicada a acta
provisional coas cualificacións obtidas polos candi-
datos, resoltas as reclamacións presentadas e vista a
acta coa proposta definitiva do tribunal de adxudica-
ción dos premios extraordinarios e a proposta do
director xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa, este conselleiro

DISPÓN:

Primeiro.-Conceder os premios extraordinarios de
educación secundaria obrigatoria ao rendemento


