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Desta última orde de axudas quedaron excluídos
todos aqueles concellos que xa tiveran unha subven-
ción vixente ao abeiro das ordes do 20 de abril e do
28 de decembro de 2007, en consecuencia, e dado
que o obxecto e a finalidade das axudas é a mesma,
procede modificar o citado artigo 15 a) das referidas
ordes co fin de unificar criterios e axilizar a xestión
dos trámites para o aboamento das axudas.

Consecuentemente co que antecede, logo dos
informes favorables da Asesoría Xurídica, Interven-
ción Delegada nesta Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Infraestruturas, en exercicio das
facultades que teño atribuídas polo artigo 34 da
Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta
e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo único.-Modifícase o artigo 15 a) das ordes
do 20 de abril e do 28 de decembro de 2007 que
quedará redactado como segue:

Artigo 15º.-Aboamentos parciais.

1. Os aboamentos parciais das subvencións conce-
didas estarán en función das previsións temporais,
importes e traballos necesarios para a redacción do
planeamento de que se trate segundo a correspon-
dente resolución de concesión, e que, en todo caso,
se axustarán ás seguintes pautas e porcentaxes sobre
do importe da subvención concedida:

a) Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM):

-1º aboamento: logo da sinatura do contrato de
redacción do plan, ou da modificación deste, cando
se trate de plans xa contratados: 20%.

-2º aboamento: logo da remisión do expediente
completo do plan á Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas para a emisión do infor-
me previo á aprobación inicial : 20%.

-3º aboamento: certificada a aprobación inicial do
plan polo órgano municipal competente, así como a
inserción dos anuncios de exposición pública: 20%.

-4º aboamento: certificada a aprobación provisoria
do plan polo órgano municipal competente: 20%.

-5º aboamento: aprobado definitivamente o plan
pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas: 20%.

Disposición adicional

Única.-Aqueles concellos que xa remitiron o expe-
diente completo do plan xeral, para a emisión do
informe previo á aprobación inicial, e lles foi devol-
to por mor da entrada en vigor da Lei 2/2010, do 25
de marzo, de medidas urxentes de modificación da
Lei 9/2002, considérase que cumpriron a segunda
fase de execución dos traballos e, en consecuencia,
procede o aboamento desta.

Disposición derradeira

Única.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2010.

Agustín Hernández Fernández de Rojas
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio

e Infraestruturas

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución do 21 de outubro de 2010, da
Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola
que se procede a designar os membros e a
facer pública a composición da comisión
de selección que supervisará e valorará as
solicitudes dos aspirantes aos premios de
educación secundaria obrigatoria ao
esforzo e á superación persoal correspon-
dentes ao curso 2009-2010.

De conformidade co establecido no artigo 9 e na
disposición derradeira primeira da Orde do 4 de
outubro de 2010, pola que se convocan os premios
de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á
superación persoal correspondentes ao curso 2009-
2010 (DOG do 11 de outubro), esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro.-Designar os membros da comisión de
selección que deberán supervisar e valorar os méri-
tos dos aspirantes aos premios de educación secun-
daria ao esforzo e á superación persoal correspon-
dentes ao curso 2009-2010 e facer pública a súa
composición, que é a que figura no anexo desta reso-
lución.

Segundo.-Esta resolución entrará en vigor o mes-
mo día da súa publicación.

Santiago de Compostela, 21 de outubro de 2010.

José Luis Mira Lema
Director xeral de Educación, Formación Profesional

e Innovación Educativa

ANEXO
Comisión de selección

Presidenta: Carmen Cimadevila Cea, subdirectora
xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Siste-
ma Educativo por delegación do director xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa.
Vogais:
-Marina Armada Vigo, xefa do Servizo de Avaliación
e Calidade do Sistema Educativo.
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-María Magdalena Duarte Blanco, inspectora de
Educación.
-María del Carmen Areán Vázquez, inspectora Edu-
cación.
-María Adoración de la Fuente Fernández, inspecto-
ra de Educación.
-Concepción García Sánchez, profesora de ensino
secundario.
Secretario: Ángel Segovia Largo, funcionario da
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesio-
nal e Innovación Educativa.

Resolución do 21 de outubro de 2010, da
Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola
que se procede a designar os membros e a
facer pública a composición do tribunal
que deberá xulgar as probas para a conce-
sión dos premios extraordinarios de
bacharelato correspondentes ao curso
2009-2010, e dítanse instrucións para a
realización das probas correspondentes.

De conformidade co establecido no artigo 8 e na
disposición derradeira primeira da Orde do 24 de
setembro de 2010, pola que se convocan os premios
extraordinarios de bacharelato correspondentes ao
curso 2009-2010 (DOG do 1 de outubro), esta direc-
ción xeral

RESOLVE:

Primeiro.-Designar os membros do tribunal que
deberá xulgar as probas para a concesión dos pre-
mios extraordinarios de bacharelato e facer pública
a súa composición, que é a que figura no anexo a
esta resolución.

Segundo.-Fixar a data, horario, lugares de realiza-
ción das probas e condicións de presentación dos
candidatos ou candidatas.

1. As probas celebraranse o día 16 de novembro de
2010 de acordo co seguinte horario:

9.30 horas, presentación dos candidatos ou candi-
datas.

10.15 ás 12.15 horas, primeira parte da proba.

12.45 ás 13.45 horas, segunda parte da proba.

2. Centros nos que se realizarán as probas.

Provincia da Coruña:

-IES Elviña. Polígono de Elviña, 2ª fase s/n,
A Coruña.

Provincia de Lugo:

-IES Sanxillao. Avda. Fontiñas, nº 171, Lugo.

Provincia de Ourense:

-IES Ramón Otero Pedrayo, rúa Padre Feixóo, nº
12, Ourense.

Provincia de Pontevedra:

-IES Sánchez Cantón. Avda. Raíña Victoria, Pon-
tevedra.

3. Presentación dos candidatos ou candidatas.

a) Os/as candidatos/as deberán realizar as probas
na provincia a que pertenza o centro educativo públi-
co no que se atope o seu expediente académico.

b) Para a realización das probas os candidatos ou
candidatas acreditarán a súa identidade co DNI,
pasaporte ou calquera outro documento recoñecido
en dereito.

Santiago de Compostela, 21 de outubro de 2010.

José Luis Mira Lema
Director xeral de Educación, Formación

Profesional e Innovación Educativa

ANEXO
Tribunal

-Presidenta: Carmen Cimadevila Cea, subdirecto-
ra xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do
Sistema Educativo por delegación do director xeral
de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa.

-Vogais:

Berta Estrada Arias, inspectora de educación.

Samuel Lago Fernández, inspector de educación.

Jesús Pablo González Moreiras, inspector de edu-
cación.

José Ramón Pereiró Rodríguez, inspector de edu-
cación.

Juan Carlos Varela Vázquez, inspector de educa-
ción.

Marina Armada Vigo, profesora de ensino secun-
dario.

-Secretario: Leopoldo Bahillo Varela, funcionario
da Dirección Xeral de Educación, Formación Profe-
sional e Innovación Educativa.

Resolución do 21 de outubro de 2010, da
Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola
que se procede a designar os membros e a
facer pública a composición do tribunal
que deberá xulgar as probas para a conce-
sión dos premios extraordinarios de educa-
ción secundaria obrigatoria ao rendemen-
to académico correspondentes ao curso
2009-2010, e dítanse instrucións para a
realización das probas correspondentes.

De conformidade co establecido no artigo 8º e na
disposición derradeira segunda da Orde do 4 de
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