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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Anuncio do 10 de marzo de 2011, 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 no corpo
de profesores de música e artes escénicas,
especialidades de fagot (594408), gaita
galega (594413), instrumentos de corda
pulsada do Renacemento e do Barroco
(594417), piano (594423) e violoncello
(594434), aberto mediante o Anuncio do
9 de febreiro de 2011, da Dirección Xeral
de Centros e Recursos Humanos (Diario
Oficial de Galicia do 16 de febreiro).

Finalizado 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-

Resolución do 17 de marzo de 2011 pola
que se ordena a publicación do acordo
complementario do acordo do Consello da
Xunta de Galicia do 10 de marzo de 2011,
polo que se aproba a reclasificación de
postos de persoal funcionario que acceda
ao grupo ou subgrupo inmediatamente
superior por promoción interna.

ANEXO 
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

Persoal funcionario 
 

 
Código do posto 

 
Denominación 

 
Niv.

Complem. 
específico 

Tipo 
posto 

Forma 
prov. 

 
Subgrupo 

 
Corpo / Escala 

Adscr. 
Adm. P. 

Titulación 
académica 

Formación 
específica 

 
Observacións 

 

SERVIZOS PERIFERICOS 
 
 

CENTRO DE DESTINO:  IES A PONTEPEDRIÑA (SANTIAGO DE COMPOSTELA) 
 

ED.C99.40.306.15770.002 AXUDANTE DE SECRETARÍA 14 5.975,48 N C C1-C2 XERAL AXG    
 

 
 

CENTRO DE DESTINO:  IES VAL DO TEA (PONTEAREAS) 
 

ED.C99.40.301.36420.001 AXUDANTE DE SECRETARÍA 14 5.975,48 N C C1-C2 XERAL AXG    
 

 

    
     CÓDIGO - DESCRICIÓN DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS 
 
 AXG ADSCRICIÓN EXCLUSIVA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA. 

En relación coa reclasificación de postos do persoal
funcionario que accede ao grupo ou subgrupo inme-
diatamente superior por promoción interna, aprobada
pola resolución da Consellería de Facenda do 11 de
marzo de 2011 (DOG nº 52, do 15 de marzo), cómpre
engadir dous postos de traballo correspondentes á
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

En consecuencia e tendo en conta o sinalado ante-
riormente, o Consello da Xunta de Galicia na súa reu-
nión do día 17 de marzo de 2011, adoptou o seguinte

ACORDO:

Primeiro.-Apróbase, con carácter complementario
ao acordo do Consello da Xunta de Galicia do 10 de

marzo de 2011, publicado no Diario Oficial de Gali-
cia do 15 de marzo, a modificación da reclasifica-
ción de postos de persoal funcionario que acceda ao
grupo ou subgrupo inmediatamente superior por pro-
moción interna, nos termos que se sinalan no anexo
deste acordo.

Segundo.-Ordénase a súa publicación no Diario
Oficial de Galicia para os efectos da súa entrada en
vigor no día en que se efectúe a toma de posesión do
novo grupo ou subgrupo a que se accede.

Visto o acordo adoptado polo Consello da Xunta de
Galicia na súa reunión do 17 de marzo de 2011,
relativo á modificación da reclasificación de postos
de persoal funcionario que acceda ao grupo ou sub-
grupo inmediatamente superior por promoción inter-
na, coa finalidade de cumprir o dito acordo, dispoño
que se publique no Diario Oficial de Galicia como
anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 17 de marzo de 2011.

Marta Fernández Currás
Conselleira de Facenda

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/substitutoslistas/ -baremo
listas abertas) as puntuacións provisionais e a relación
de excluídos do baremo para prazas de interinidades e
substitucións para impartir docencia no corpo de pro-
fesores de música e artes escénicas, especialidades de
fagot (594408), gaita galega (594413), instrumentos de
corda pulsada do Renacemento e do Barroco (594417),
piano (594423) e violoncello (594434).

Segundo.-Publicar a relación de excluídos no ane-
xo deste anuncio.
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CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR

Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se
resolve a convocatoria para a provisión,
polo sistema de libre designación, de
varios postos de traballo vacantes no orga-
nismo autónomo Instituto Galego de
Seguridade e Saúde Laboral, anunciada
pola Orde do 7 de febreiro de 2011 (Dia-
rio Oficial de Galicia número 39, do 25 de
febreiro).

Por Orde do 7 de febreiro de 2011, publicada no
Diario Oficial de Galicia número 39, do 25 de
febreiro de 2011, convocouse a provisión, polo siste-

ANEXO 

Apelidos e nome DNI Corpo disciplina Causa 

Alonso González, Isis 39452918Y 594423 3 

Álvarez Fernández, Sonia 5351657W 594423 7 

Berenguer Caro, Alejandro 26801739T 594423 7 

Carracedo Crespo, Rafael 47461282T 594413 3 

De Jesús López, Mª del Carmen 36127945M 594423 5 

Escrigas López-Dafonte, Fausto 32704433C 594413 3 

Fernández García, Iria 52930023P 594423 3 

Fernández López, Abraham 36118127P 594413 3 

Fernández Vispo, Marta 34997607W 594413 3 

Galli Nieto, Mª del Carmen 74860762V 594423 7 

García Argibay, Mª Helena 36172556L 594423 5 

García Tur, Aida 77576998K 594434 3 

González García, Sara 74863792 594423 7 

Hernández Vidal, Jorge 76869996V 594423 3 

Liébana Castillo, Javier 17455835P 594423 5,7 

Linke, Ekaterina 40654220E 594423 3,8 

Liñares Viz, Marta Alejandra 44823316L 594423 3 

Luna de Cabo, Juan 50852576J 594413 3 

Marín Laut, Aida 75798904N 594423 3,7 

Peinado Cebrián, Gabriela 47067554D 594423 3 

Pulgar Pegalajar, María 77351252K 594423 1 

Ramos Criado, Marta 70055895B 594434 3 

Ruiz Gómez, José Miguel 73569416Y 594408 7 

Soriano Punín, Alejandro Roberto 05318521R 594423 3 

Takebe, Haruna Y1063109V 594423 3,8 

Vaamonde Manteiga, Jesús 32777889Z 594413 3 

Valls Martínez, Miguel 33999970J 594423 5 

Causas da exclusión: 
1. Solicitude presentada fóra de prazo. 
3. Titulación inadecuada. 
5. Non presentou a titulación. 
7. Documentación sen compulsar. 
8. Titulación sen homologar. 

Terceiro.-Contra estas puntuacións provisionais
poderá interpoñerse reclamación no prazo de dez
días naturais, a partir do día seguinte ao da publica-
ción deste anuncio no DOG, ante o director xeral de
Centros e Recursos Humanos da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria.

Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2011.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ma de libre designación, de varios postos de traballo
vacantes no Instituto Galego de Seguridade e Saude
Laboral (Issga) que se detallan no anexo desta orde.

De conformidade co establecido nos artigos 17º.4 e
29º.2 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei da fun-
ción pública de Galicia, e no Decreto 93/1991, do 20
de marzo, que aproba o Regulamento de provisión de
postos de traballo, promoción profesional e promo-
ción interna, na base sexta da Orde do 7 de febreiro
de 2011 e demais normativa vixente, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro.-Resolver a convocatoria pública efectua-
da por orde desta consellería do 7 de febreiro de 2011
e designar os/as funcionarios/as, cuxos datos se sina-
lan no anexo desta orde, seleccionados/as conforme o
establecido nas bases da convocatoria, para ocupar os
postos que tamén se especifican.

Segundo.-O cesamento no actual destino producira-
se, segundo o previsto no artigo 14º do Decre-
to 93/1991, do 20 de marzo, no prazo de tres días,
contados a partir do seguinte ao da data da publica-
ción desta orde no Diario Oficial de Galicia.

O prazo para tomar posesión do novo destino é de
tres días a partir do seguinte ao do cesamento, de tra-
tarse da mesma localidade onde preste servizos
actualmente a persoa, ou dun mes se radica en distin-
ta localidade ou se se trata de reingreso ao servizo
activo, de conformidade co establecido no referido
precepto e a base sétima da convocatoria.

O cómputo dos prazos de toma de posesión iniciara-
se cando rematen os permisos ou licenzas que, de ser
o caso, se concedesen á persoa; no caso de incapaci-
dade temporal, a partir da data de alta.

Terceiro.-A xefatura de persoal onde cause baixa a
funcionaria ou funcionario, así como a daquel en que
obtén destino, efectuarán, dentro dos prazos sinalados
no punto anterior, as dilixencias de cesamento e de
toma de posesión e, a seguir, realizaranse os trámites
para a súa alta en nómina.

Das dilixencias efectuadas remitirase copia á
Dirección Xeral da Función Pública da Consellería
de Facenda.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa,
os/as interesados/as poderán interpoñer recurso
potestativo de reposición ante esta consellería, no
prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da
súa publicación no DOG, de conformidade co estable-
cido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común, ou poderán impugnala
directamente ante o xulgado do contencioso-adminis-
trativo competente no prazo de dous meses contados a
partir da mesma data, segundo o establecido nos arti-
gos 8º e 14º da Lei 29/1998, do 13 de xullo, regulado-
ra da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2011.

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar


