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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
CONSELLERÍA DO MAR

Corrección de erros.-Orde do 12 de xuño
de 2009 pola que se modifica a Orde do 15
de novembro de 1992, pola que se regulan
os tamaños mínimos de extracción e comer-
cialización de diversas especies de peixes,
moluscos, crustáceos e equinodermos.

Advertido erro na Orde do 12 de xuño de 2009 pola que
se modifica a orde do 15 de novembro de 1992, pola que
se regulan os tamaños mínimos de extracción e comercia-
lización de diversas especies de peixes, moluscos, crus-
táceos e equinodermos, publicada no DOG número 127,
do 1 de xullo de 2009, faise a oportuna corrección:

Artigo único.-Modificación da Orde do 15 de novem-
bro de 1992, pola que se regulan os tamaños mínimos
de extracción e comercialización de diversas especies
de peixes, moluscos, crustáceos e equinodermos

Onde di: «Un. A alínea 1 do número 1 do artigo 2º
queda redactada do seguinte modo:»; debe dicir:
«Un. A alínea 1 do número 2 do artigo 3ª queda
redactada do seguinte modo».

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FACENDA

Resolución do 1 de xullo de 2009 pola que
se publica o estado de execución do orza-
mento da comunidade autónoma e as súas
modificacións, e a situación da tesouraría e
movementos por operacións orzamentarias e
extraorzamentarias correspondentes ao pri-
meiro trimestre de 2009.

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refun-
dido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999,
do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de
execución do orzamento da comunidade autónoma e
as súas modificacións, e á situación de tesouraría e
movementos por operacións orzamentarias e extraor-
zamentarias correspondentes ao primeiro trimestre
de 2009, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2009.

Marta Fernández Currás
Conselleira de Facenda

ANEXO DE SITUACIÓN DE CRÉDITOS DO ORZAMENTO CORRENTE DE 2009 
ATA O: 31-3-2009 

RESUMO XERAL POR SECCIÓNS 

 Sección Créditos iniciais 
Modificacións de 

crédito Créditos vixentes 
RC para 

transferencias 
RC non 

dispoñibilidade 
Crédito executable Saldo dispoñible 

01 Parlamento 21.519.290,00 0,00 21.519.290,00 0,00 0,00 21.519.290,00 212.710,04
02 Consello de Contas 7.984.029,00 0,00 7.984.029,00 0,00 0,00 7.984.029,00 6.536.495,57
03 Consello da Cultura Galega 3.149.440,00 0,00 3.149.440,00 0,00 0,00 3.149.440,00 1.384.396,94
04 Presidencia da Xunta 213.498.281,00 520.113,29 214.018.394,29 1.186.265,83 114.201,67 212.717.926,79 32.784.276,06
05 Vicepresidencia da Igualdade e do 

Benestar 
546.651.080,00 60.020.579,66 606.671.659,66 11.698.816,96 5.442.791,12 589.530.051,58 117.563.181,88

06 C.Presidencia, AA.PP. e Xustiza 217.882.153,00 16.693.074,87 234.575.227,87 270.140,96 1.329.872,13 232.975.214,78 66.820.555,30
07 C.Economía e Facenda 181.246.111,00 12.292.341,11 193.538.452,11 426.499,15 2.560.635,84 190.551.317,12 121.430.636,16
08 C. Política Territorial, Obras 

Públicas e Transportes 
619.232.224,00 100.400.485,00 719.632.709,00 1.509.882,24 1.827.976,28 716.294.850,48 278.180.302,00

09 C. Educación e Ordenación 
Universitaria 

2.389.310.597,00 33.336.378,86 2.422.646.975,86 1.616.481,73 2.518.471,74 2.418.512.022,39 205.136.824,19

10 C. Innovación e Industria 382.255.020,00 29.760.658,94 412.015.678,94 1.171.922,00 733.884,57 410.109.872,37 131.485.064,91
11 C. Medio Rural 640.620.381,00 139.458.275,57 780.078.656,57 3.812.335,19 31.892.606,08 744.373.715,30 298.581.385,43
12 C.Cultura e Deporte 178.663.791,00 9.661.326,14 188.325.117,14 178.690,53 960.661,21 187.185.765,40 43.123.596,91
13 C. Sanidade 3.546.754.414,00 3.263.778,10 3.550.018.192,10 3.531.474,38 50.319,91 3.546.436.397,81 24.777.335,42
14 C. Pesca e Asuntos Marítimos 206.770.868,00 139.857.168,54 346.628.036,54 135.377,37 12.226.099,94 334.266.559,23 190.270.593,57
15 C. Medio Ambiente 222.623.999,00 91.032.949,43 313.656.948,43 1.738.594,51 4.480.532,97 307.437.820,95 226.748.279,40
16 C. Traballo 419.911.862,00 115.695.658,57 535.607.520,57 4.811.681,15 7.642.783,12 523.153.056,30 206.960.668,93
17 C. Vivenda e Solo 117.360.865,00 5.192.272,71 122.553.137,71 1.282.051,17 1.202.185,96 120.068.900,58 29.632.742,45
20 Consello Consultivo de Galicia 2.347.842,00 0,00 2.347.842,00 0,00 0,00 2.347.842,00 751.694,98
21 Transferencias a corp. locais 965.584.095,00 30.775.104,12 996.359.199,12 0,00 0,00 996.359.199,12 703.987.298,38
22 Débeda pública da C.A. 393.043.895,00 0,00 393.043.895,00 0,00 0,00 393.043.895,00 26.583.473,72
23 Gastos de diversas consellerías 140.975.258,00 -22.377.841,61 118.597.416,39 0,00 0,00 118.597.416,39 97.521.886,07

 Total xeral 11.417.385.495,00 765.582.323,30 12.182.967.818,30 33.370.213,17 72.983.022,54 12.076.614.582,59 2.810.473.398,31

RESUMO XERAL POR CAPÍTULOS 

 Capítulo Créditos iniciais 
Modificacións de 

crédito Créditos vixentes 
RC para 

transferencias 
RC non 

dispoñibilidade 
Crédito executable 

Saldo 
dispoñible 

1 Gastos de persoal 2.097.873.686,00 2.769.967,75 2.100.643.653,75 2.005.221,67 64.771,66 2.098.573.660,42 200.717.245,92

2 Gastos en bens correntes e 
servizos 

519.506.331,00 12.238.855,95 531.745.186,95 10.913.802,12 96.393,39 520.734.991,44 106.546.738,85

3 Gastos financeiros 147.570.331,00 25.000,00 147.595.331,00 0,00 0,00 147.595.331,00 26.790.663,35

4 Transferencias correntes 5.732.185.798,00 187.883.411,07 5.920.069.209,07 9.676.581,45 12.097.886,71 5.898.294.740,91 952.360.692,76

5 Fondo de continxencia 19.443.560,00 0,00 19.443.560,00 0,00 0,00 19.443.560,00 19.443.560,00

6 Investimentos reais 1.142.561.299,00 169.494.372,76 1.312.055.671,76 6.223.713,35 18.807.601,59 1.287.024.356,82 536.456.612,71

7 Transferencias de capital 1.398.981.550,00 386.665.427,50 1.785.646.977,50 4.550.894,58 41.916.369,19 1.739.179.713,73 959.308.381,57

8 Activos financeiros 113.331.957,00 6.505.288,27 119.837.245,27 0,00 0,00 119.837.245,27 8.849.502,75

9 Pasivos financeiros 245.930.983,00 0,00 245.930.983,00 0,00 0,00 245.930.983,00 0,40

 
Total xeral 11.417.385.495,00 765.582.323,30 12.182.967.818,30 33.370.213,17 72.983.022,54 12.076.614.582,59 2.810.473.398,31
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EXECUCIÓN ORZAMENTARIA (EXERCICIO CORRENTE) 
CORRESPONDENTE AO ANO 2009 

ATA O: 31-03-2009 
RESUMO XERAL POR SECCIÓNS 

Orzamento vixente 
Retencións de 

crédito 
Saldo 

autorizacións 
Saldo disposicións Saldo obrigas Pag. pend. ordenar 

Pendente 
pagamento 

 Sección Saldo orzamento Autorizacións Disposicións Obrigas recoñecidas
Propostas de 
pagamento 

Pag. ordenados 
Pagamentos 
realizados 

01 Parlamento 21.519.290,00 0,00 0,00 15.979.934,97 0,00 3.551.096,66 0,00
  212.710,04 21.306.579,96 21.306.579,96 5.326.644,99 5.326.644,99 1.775.548,33 1.775.548,33

02 Consello de Contas 7.984.029,00 0,00 0,00 278.252,13 0,00 0,00 0,00
  6.536.495,57 1.447.533,43 1.447.533,43 1.169.281,30 1.169.281,30 1.169.281,30 1.169.281,30

03 Consello da Cultura  3.149.440,00 67.545,27 264.889,33 1.065.755,34 0,00 5.147,78 0,00
 Galega 1.384.396,94 1.697.497,79 1.432.608,46 366.853,12 366.853,12 361.705,34 361.705,34

04 Presidencia da  214.018.394,29 4.883.752,10 13.969.440,87 111.861.543,67 0,00 10.673.887,21 361.709,27
 Xunta 32.784.276,06 176.350.366,13 162.380.925,26 50.519.381,59 50.519.381,59 39.845.494,38 39.483.785,11

05 Vicepresidencia da  606.671.659,66 89.271.005,81 42.492.010,05 261.782.112,55 400.000,00 3.600.045,18 2.872.627,58
 Igualdade e do Benestar 117.563.181,88 399.837.471,97 357.345.461,92 95.563.349,37 95.163.349,37 91.563.304,19 88.690.676,61

06 C. Presidencia, AA.PP.  234.575.227,87 18.256.462,39 4.714.956,92 107.784.056,83 0,00 489.494,72 2.594.829,43
 e Xustiza 66.820.555,30 149.498.210,18 144.783.253,26 36.999.196,43 36.999.196,43 36.509.701,71 33.914.872,28

07 C. Economía e Facenda  193.538.452,11 3.378.180,37 10.052.810,92 24.772.862,91 0,00 23.174.899,57 0,00
  121.430.636,16 68.729.635,58 58.676.824,66 33.903.961,75 33.903.961,75 10.729.062,18 10.729.062,18

08 C. Política Territorial,  719.632.709,00 102.695.324,45 51.624.303,98 252.656.604,66 0,00 10.004.235,69 7.927.161,05
 OO.PP. e Transportes 278.180.302,00 338.757.082,55 287.132.778,57 34.476.173,91 34.476.173,91 24.471.938,22 16.544.777,17

09 C. Educación e  2.422.646.975,86 29.332.408,66 112.069.600,76 1.568.477.430,24 0,00 901.710,25 4.669.184,83
 Ordenación Universit. 205.136.824,19 2.188.177.743,01 2.076.108.142,25 507.630.712,01 507.630.712,01 506.729.001,76 502.059.816,93

10 C. Innovación e   412.015.678,94 20.686.702,94 48.690.492,96 190.485.597,81 0,00 5.413.758,38 1.698.875,00
 Industria 131.485.064,91 259.843.911,09 211.153.418,13 20.667.820,32 20.667.820,32 15.254.061,94 13.555.186,94

11 C. Medio Rural  780.078.656,57 54.586.268,90 72.660.794,76 309.081.854,70 0,00 7.684.376,85 9.817.646,03
  298.581.385,43 426.911.002,24 354.250.207,48 45.168.352,78 45.168.352,78 37.483.975,93 27.666.329,90

12 C. Cultura e Deporte  188.325.117,14 10.865.981,75 15.376.474,85 104.100.874,53 0,00 749.493,79 904.863,17
  43.123.596,91 134.335.538,48 118.959.063,63 14.858.189,10 14.858.189,10 14.108.695,31 13.203.832,14

13 C. Sanidade  3.550.018.192,10 14.472.899,58 4.037.984,25 2.642.979.117,83 0,00 228.578.682,21 965.154,73
  24.777.335,42 3.510.767.957,10 3.506.729.972,85 863.750.855,02 863.750.855,02 635.172.172,81 634.207.018,08

14 C. Pesca e Asuntos   346.628.036,54 14.860.715,59 61.464.754,98 66.923.457,58 0,00 43.829,44 2.966.898,34
 Marítimos 190.270.593,57 141.496.727,38 80.031.972,40 13.108.514,82 13.108.514,82 13.064.685,38 10.097.787,04

15 C. Medio Ambiente 313.656.948,43 8.957.799,28 10.770.932,46 57.867.756,54 0,00 1.170.724,21 669.695,22
  226.748.279,40 77.950.869,75 67.179.937,29 9.312.180,75 9.312.180,75 8.141.456,54 7.471.761,32

16 C. Traballo 535.607.520,57 22.109.099,00 148.019.870,68 131.679.826,61 0,00 2.152.215,64 725.840,55
  206.960.668,93 306.537.752,64 158.517.881,96 26.838.055,35 26.838.055,35 24.685.839,71 23.959.999,16

17 C. Vivenda e Solo  122.553.137,71 12.606.700,58 29.059.080,15 41.900.308,36 0,00 401.541,27 1.732.881,82
  29.632.742,45 80.313.694,68 51.254.614,53 9.354.306,17 9.354.306,17 8.952.764,90 7.219.883,08

20 Consello Consultivo de 2.347.842,00 0,00 0,00 1.186.670,11 0,00 24.139,81 0,00
 Galicia 751.694,98 1.596.147,02 1.596.147,02 409.476,91 409.476,91 385.337,10 385.337,10

21 Transferencia a  996.359.199,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
 corporacións locais 703.987.298,38 292.371.900,74 292.371.900,74 292.371.900,74 292.371.900,74 289.371.900,74 289.371.900,74

22 Débeda pública da C.A 393.043.895,00 0,00 0,00 300.053.489,43 0,00 0,00 0,00
  26.583.473,72 366.460.421,28 366.460.421,28 66.406.931,85 66.406.931,85 66.406.931,85 66.406.931,85

23 Gastos diversas  118.597.416,39 8.352,00 145.000,00 10.033.568,05 0,00 0,00 8.575.012,59
 consellerías 97.521.886,07 21.067.178,32 20.922.178,32 10.888.610,27 10.888.610,27 10.888.610,27 2.313.597,68
 Total xeral 12.182.967.818,30 407.039.198,67 625.413.397,92 6.200.951.074,85 400.000,00 301.619.278,66 46.482.379,61
  2.810.473.398,31 8.965.455.221,32 8.340.041.823,40 2.139.090.748,55 2.138.690.748,55 1.837.071.469,89 1.790.589.090,28

RESUMO XERAL POR CAPÍTULOS 

 Orzamento vixente
Retencións de 

crédito 
Saldo autorizacións Saldo disposicións Saldo obrigas Pag. pend ordenar 

Pendente 
pagamento 

 
Capítulo 

Saldo orzamento Autorizacións Disposicións 
Obrigas 

recoñecidas 
Propostas de 
pagamento Pag. ordenados 

Pagamentos 
realizados 

1 Gastos de persoal 2.100.643.653,75 3.962.967,80 69.500,00 1.443.733.604,92 0,00 1.630.137,81 1.827.294,00

  200.717.245,92 1.895.963.440,03 1.895.893.940,03 452.160.335,11 452.160.335,11 450.530.197,30 448.702.903,30

2 Gastos en bens  531.745.186,95 28.363.422,50 24.405.544,14 276.209.581,61 0,00 2.326.180,06 11.013.120,96

 correntes e servizos 106.546.738,85 396.835.025,60 372.429.481,46 96.219.899,85 96.219.899,85 93.893.719,79 82.880.598,83

3 Gastos financeiros 147.595.331,00 0,00 0,00 114.600.905,22 0,00 281,21 10.295,38

  26.790.663,35 120.804.667,65 120.804.667,65 6.203.762,43 6.203.762,43 6.203.481,22 6.193.185,84

4 Transferencias  5.920.069.209,07 116.182.415,64 301.906.249,84 3.218.823.878,19 0,00 241.963.059,43 7.902.241,38

 correntes 952.360.692,76 4.851.526.100,67 4.549.619.850,83 1.330.795.972,64 1.330.795.972,64 1.088.832.913,21 1.080.930.671,83

5 Fondo de  19.443.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 continxencia 19.443.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Investimentos reais  1.312.055.671,76 151.433.080,92 87.661.969,84 476.607.175,04 0,00 10.953.664,07 19.985.111,73

  536.456.612,71 624.165.978,13 536.504.008,29 59.896.833,25 59.896.833,25 48.943.169,18 28.958.057,45

7 Transferencias de   1.785.646.977,50 107.097.311,81 211.370.134,10 411.457.079,09 400.000,00 35.507.731,42 5.744.316,16

 capital 959.308.381,57 719.241.284,12 507.871.150,02 96.414.070,93 96.014.070,93 60.506.339,51 54.762.023,35

8 Activos financeiros  119.837.245,27 0,00 0,00 73.840.697,36 0,00 9.238.224,66 0,00

  8.849.502,75 110.987.742,52 110.987.742,52 37.147.045,16 37.147.045,16 27.908.820,50 27.908.820,50

9 Pasivos financeiros  245.930.983,00 0,00 0,00 185.678.153,42 0,00 0,00 0,00

  0,40 245.930.982,60 245.930.982,60 60.252.829,18 60.252.829,18 60.252.829,18 60.252.829,18

 Total xeral 12.182.967.818,30 407.039.198,67 625.413.397,92 6.200.951.074,85 400.000,00 301.619.278,66 46.482.379,61

 2.810.473.398,31 8.965.455.221,32 8.340.041.823,40 2.139.090.748,55 2.138.690.748,55 1.837.071.469,89 1.790.589.090,28
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ESTADO DAS AUTORIZACIÓNS E PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS ATA MARZO DO ANO 2009 

Modificación en previsións  
 

Códigos e conceptos 

 
Previsións iniciais

En aumento En diminución

 
Previsións 
definitivas 

 
Compromisos de 

ingresos 

 
Dereitos recoñecidos 

netos 

Saldo de 
compromisos 
pendentes de 

recoñecer 
 Capítulo 1. Impostos directos.               

100 Tarifa autonómica  I.R.P.F 1.380.119.390,00 0,00 0,00 1.380.119.390,00 345.029.847,48 345.029.847,48 0,00
110 Imposto sobre sucesións e doazóns 135.262.120,00 0,00 0,00 135.262.120,00 102.935.925,98 102.935.925,98 0,00
111 Imposto sobre o patrimonio 561.577,00 0,00 0,00 561.577,00 41.387.138,72 41.387.138,72 0,00

 Total capítulo 1 1.515.943.087,00 0,00 0,00 1.515.943.087,00 489.352.912,18 489.352.912,18 0,00
 Capítulo 2. Impostos indirectos               

200 Sobre transmisións inter vivos 225.209.750,00 0,00 0,00 225.209.750,00 46.255.476,27 46.255.476,27 0,00
201 Sobre actos xurídicos documentados 234.658.088,00 0,00 0,00 234.658.088,00 45.469.847,57 45.469.847,57 0,00
210 Imposto sobre o valor engadido 1.177.973.610,00 0,00 0,00 1.177.973.610,00 294.493.402,50 294.493.402,50 0,00
220 Impostos especiais 643.025.331,00 0,00 0,00 643.025.331,00 141.360.919,95 141.360.919,95 0,00
221 Imposto retallista hidrocarburos 97.636.530,00 0,00 0,00 97.636.530,00 0,00 0,00 0,00
280 Imposto sobre o luxo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290 Impostos sobre o bingo 4.993.056,00 0,00 0,00 4.993.056,00 729.322,76 729.322,76 0,00
291 Imposto sobre contaminación atmosférica 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 343.289,73 343.289,73 0,00

 Total capítulo 2 2.399.496.365,00 0,00 0,00 2.399.496.365,00 528.652.258,78 528.652.258,78 0,00
 Capítulo 3. Taxas, prezos e outros 

ingresos               
301 Taxas por servizos administrativos 9.193.206,00 0,00 0,00 9.193.206,00 494.261,78 494.261,78 0,00
302 Taxas por servizos profesionais 26.145.238,00 0,00 0,00 26.145.238,00 7.003.674,50 7.003.674,50 0,00
303 Taxas por venda de bens 424.481,00 0,00 0,00 424.481,00 99.441,03 99.441,03 0,00
311 Prezos públicos 15.933.329,00 0,00 0,00 15.933.329,00 1.403.861,90 1.403.861,90 0,00
312 Prezos privados 7.671.603,00 0,00 0,00 7.671.603,00 489.977,70 489.977,70 0,00
320 Taxas sobre o xogo 79.458.201,00 0,00 0,00 79.458.201,00 4.623.460,07 4.623.460,07 0,00
380 Reintegros de exercicios pechados 10.005.436,00 0,00 0,00 10.005.436,00 4.639.810,32 4.639.810,32 0,00
381 Reintegros de exercicio corrente 7.124.227,00 0,00 0,00 7.124.227,00 1.007.647,48 1.007.647,48 0,00
391 Recargas e multas 12.147.475,00 0,00 0,00 12.147.475,00 6.008.425,77 6.008.425,77 0,00
392 Sancións impostas polas consellerías 22.491.211,00 0,00 0,00 22.491.211,00 5.213.350,81 5.213.350,81 0,00
399 Ingresos diversos 3.657.263,00 0,00 0,00 3.657.263,00 395.992,60 395.992,60 0,00

 Total capítulo 3 194.251.670,00 0,00 0,00 194.251.670,00 31.379.903,96 31.379.903,96 0,00
 Capítulo 4. Transferencias correntes.               

400 Participación no sistema de 
financiamento 4.390.831.338,00 0,00 0,00 4.390.831.338,00 4.390.831.338,00 905.546.152,50 3.485.285.185,50

401 Da Seguridade Social 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 36.477.221,13 24.054.339,08 12.422.882,05
402 De organismos autónomos do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 25.651.206,53 1.651.206,53 24.000.000,00
403 De empresas púb. e outros entes púb. 

do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Subvencións finalistas da Admón. 

xeral 333.376.807,00 0,00 0,00 333.376.807,00 352.630.326,03 15.212.038,91 337.418.287,12
405 Participación das corp. locais nos 

tributos do Estado 837.853.307,00 0,00 0,00 837.853.307,00 868.628.411,12 249.370.714,39 619.257.696,73
408 Outras transf. non finalistas da 

Admón. central do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
409 Custo novas transfer. da Admón do 

Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 136.778,85 136.778,85 0,00
410 Da Admón. xeral da C.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430 De OO.AA. administrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
431 De OO.AA. comerciais, industriais ou 

financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440 De entes de dereito público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
441 De sociedades mercantís 0,00 0,00 0,00 0,00 35.821,51 35.821,51 0,00
442 De consorcios particip. maior. pola C.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443 De fundacións públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
460 De concellos 0,00 0,00 0,00 0,00 85.139,09 85.139,09 0,00
461 De deputacións 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
470 De empresas privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480 De familias  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
481 De institucións sen fins de lucro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490 F ondo Social Europeo. P.O. 53.656.467,00 0,00 0,00 53.656.467,00 53.656.467,00 0,00 53.656.467,00
491 Iniciativa Equal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
492 I niciativa Adapt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
493 Interreg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
499 Outras transferencias da U.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 262.687,02 0,00 262.687,02

 Total capítulo 4 5.617.217.919,00 0,00 0,00 5.617.217.919,00 5.728.425.396,28 1.196.122.190,86 4.532.303.205,42
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Modificación en previsións

Códigos e conceptos Previsións iniciais
En aumento En diminución

Previsións 
definitivas 

Compromisos de 
ingresos 

Dereitos recoñecidos 
netos 

Saldo de 
compromisos 
pendentes de 

recoñecer 
 Capítulo 5. Ingresos patrimoniais               

514 A empresas e outros entes públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
520 Xuros de contas bancarias 46.304.000,00 0,00 0,00 46.304.000,00 11.816.033,11 11.816.033,11 0,00
534 Dividendos e part. en benef. de 

emp. púb. e outros entes púb. 
720.300,00 0,00 0,00 720.300,00 0,00 0,00 0,00

537 De empresas privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540 Alugueres e produtos de inmobles 0,00 0,00 0,00 0,00 11.407,15 11.407,15 0,00
550 De concesións administrativas 668.850,00 0,00 0,00 668.850,00 36.906,35 36.906,35 0,00
551 Aproveitamentos agrícolas e 

forestais 
257.250,00 0,00 0,00 257.250,00 0,00 0,00 0,00

559 
 

Outras concesións e 
aproveitamentos 

0,00 0,00 0,00 0,00 83.312,96 83.312,96 0,00

591 Beneficios por realización de 
investimentos financeiros 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

599 Outros ingresos patrimoniais 102.900,00 0,00 0,00 102.900,00 0,00 0,00 0,00
 Total capítulo 5 48.053.300,00 0,00 0,00 48.053.300,00 11.947.659,57 11.947.659,57 0,00

 Capítulo 6. Alleamento de 
investimentos reais 

              

600 Venda de soares 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
601 Venda de predios rústicos 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 -5.737,86 -5.737,86 0,00
612 Venda de edificios e outras construcións 1.693.228,00 0,00 0,00 1.693.228,00 0,00 0,00 0,00
614 Venda elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
619 Venda doutros investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
680 Reintegro por operacións de capital 

de ex. pechados 
7.900.000,00 0,00 0,00 7.900.000,00 0,00 0,00 0,00

681 Reintegro por operacións de capital 
de ex. corrente 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

690 Outros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 960,00 0,00
691 Venda doutros inmobles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Total capítulo 6 11.653.228,00 0,00 0,00 11.653.228,00 -4.777,86 -4.777,86 0,00

 Capítulo 7. Transferencias de 
capital 

              

700 Do F.C.I. 197.220.950,00 0,00 0,00 197.220.950,00 210.269.530,94 13.048.580,94 197.220.950,00
701 Da Seguridade Social 0,00 0,00 0,00 0,00 20.872.578,00 0,00 20.872.578,00
702 De OO.AA. do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 5.943.374,81 5.943.374,81 0,00
703 De empresas púb. e outros entes 

púb. do Estado 
0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 69.000,00 0,00

704 Subv. finalis. da Admón. xeral 165.426.166,00 0,00 0,00 165.426.166,00 236.972.936,17 72.056.464,17 164.916.472,00
709 Outras transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Da Admón. xeral da C.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
730 De OO.AA. administrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 De OO.AA. comerciais, industriais 

ou financeiros 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

740 De entes de dereito público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741 De sociedades mercantís da C.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
742 De consor. partic. maior. C.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
743 D e fundacións públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
760 De concellos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063.605,46 1.063.605,46 0,00
761 De deputacións 1.123.100,00 0,00 0,00 1.123.100,00 1.123.100,00 0,00 1.123.100,00
770 De empresas privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
780 De familias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781 De institucións sen fins de lucro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
790 Feder-P.O. 160.051.162,00 0,00 0,00 160.051.162,00 160.051.162,00 0,00 160.051.162,00
791 Interreg 15.023.138,00 0,00 0,00 15.023.138,00 15.103.053,59 0,00 15.103.053,59
792 FEOGA/Feader/Feaga 179.593.560,00 0,00 0,00 179.593.560,00 179.593.560,00 0,00 179.593.560,00
793 Fondos de Cohesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
794 Ifop/Fep 67.980.867,00 0,00 0,00 67.980.867,00 67.980.867,00 0,00 67.980.867,00
795 Equal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
796 Iniciativa Emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
797 Iniciativa Pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
798 Fondo Social Europeo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
799 Outras transferencias da U.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 292.992,41 0,00 292.992,41

 Total capítulo 7 786.418.943,00 0,00 0,00 786.418.943,00 899.435.760,38 92.281.025,38 807.154.735,00

 Capítulo 8. Activos financeiros               

821 Reint. préstamos concedidos ao 
sector pub. a longo prazo 

0,00 0,00 0,00 0,00 84.432,48 84.432,48 0,00

831 Reint. préstamos concedidos fóra do 
sec. púb. a longo prazo 

0,00 0,00 0,00 0,00 238.002,98 238.002,98 0,00

840 Alleamento de accións do sector 
público 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

850 Alleamento de accións do sector 
público 

290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00

851 Redución de capital de empresas do 
sector público 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

890 Fondo de garantía de avais 0,00 0,00 0,00 0,00 13.728.509,29 13.728.509,29 0,00
 Total capítulo 8 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 14.050.944,75 14.050.944,75 0,00

 Capítulo 9.: Pasivos financeiros               

950 Préstamos recibidos e emisión de 
débeda 

844.060.983,00 0,00 0,00 844.060.983,00 56.273.574,00 56.273.574,00 0,00

 Total capítulo 9 844.060.983,00 0,00 0,00 844.060.983,00 56.273.574,00 56.273.574,00 0,00

 Total xeral 11.417.385.495,00 0,00 0,00 11.417.385.495,00 7.759.513.632,04 2.420.055.691,62 5.339.457.940,42



11.818 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 131 � Martes, 7 de xullo de 2009

ESTADO DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS 
DATA: 31-3-2009 

CORRESPONDENTE AO EXERCICIO CORRENTE 
CENTRO: TODAS AS DELEGACIÓNS 

Liquidacións canceladas 

Capítulo 
 

Recadado Devolucións Recadación líquida Baixas insolv. e 
outras causas 

Total liquidacións 
canceladas 

Saldo dereitos 
recoñecidos 

 I. Impostos directos 383.738.168,44 1.465.856,66 382.272.311,78 7.112,46 382.279.424,24 107.073.487,94

 II. Impostos indirectos 497.562.184,21 2.778.264,55 494.783.919,66 88.326,39 494.872.246,05 33.780.012,73

 III. Taxas, prezos e outros ingresos 17.993.449,03 553.132,83 17.440.316,20 0,00 17.440.316,20 13.939.587,76

 IV. Transferencias correntes 1.196.102.652,90 0,00 1.196.102.652,90 0,00 1.196.102.652,90 19.537,96

 V. Ingresos patrimoniais 11.947.659,57 0,00 11.947.659,57 0,00 11.947.659,57 0,00

 VI. Alleamento de investimentos reais 960,00 5.737,86 (4.777,86) 0,00 (4.777,86) 0,00

 VII. Transferencias de capital 92.281.025,38 0,00 92.281.025,38 0,00 92.281.025,38 0,00

 VIII. Activos financeiros 14.050.944,75 0,00 14.050.944,75 0,00 14.050.944,75 0,00

 IX. Pasivos financeiros 56.273.574,00 0,00 56.273.574,00 0,00 56.273.574,00 0,00

Total xeral 2.269.950.618,28 4.802.991,90 2.265.147.626,38 95.438,85 2.265.243.065,23 154.812.626,39

ESTADO E EVOLUCIÓN DA TESOURARÍA 

Existencias en 1 de xaneiro   892.122,1 miles 

Ingresos do período       

Orzamento corrente 2.265.147,6     

Residuos 9.512,0     

Extraorzamentario 148.648,9     

Recursos outros entes 1.026,3     

SUMA   2.424.334,9 " 

Pagamentos do período     

Orzamento corrente 1.790.589,1     

Residuos 1.181.821,2     

Extraorzamentarios 26.136,5     

Recursos outros entes 954,7     

SUMA   2.999.501,5 " 

Existencias na fin do trimestre   316.955,4 " 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 3 de xuño de 2009 pola que se
modifica a autorización do centro privado
Aloya, do concello de Vigo (Pontevedra).

Examinado o expediente iniciado polo centro pri-
vado Aloya, do concello de Vigo, no que solicita a
supresión de 4 unidades de bacharelato e a autoriza-
ción dun ciclo formativo de grao superior de educa-
ción infantil.

Tendo en conta que o expediente foi tramitado polo
departamento territorial da Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria de Pontevedra,
quen o remite cos informes correspondentes.

Vistos a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de edu-
cación; o Real decreto 1538/2006, do 15 de decem-
bro, polo que se establece a ordenación xeral da for-
mación profesional do sistema educativo; o Decre-
to 226/2008, do 25 de setembro, polo que se estable-

ce o currículo do ciclo formativo de grao superior
correspondente ao título de técnico superior en edu-
cación infantil; o Decreto 133/1995, do 10 de maio,
sobre autorización de centros docentes privados
para impartir ensinanzas de réxime xeral non uni-
versitarias e a Orde do 20 de setembro de 1995 que
desenvolve este decreto.

Esta Consellería, por proposta da Dirección Xeral
de Centros e Recursos Humanos,

DISPÓN:

Primeiro.-Suprimir 4 unidades de bacharelato e
autorizar 1 ciclo formativo de grao superior de Edu-
cación infantil no centro privado Aloya, do concello
de Vigo, para o ano escolar 2009/2010, quedando a
composición resultante segundo se especifica no
anexo.

Segundo.-Antes da posta en funcionamento das
ensinanzas que se autorizan, o departamento territo-
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rial da Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria de Pontevedra, despois do informe da ins-
pección educativa, aprobará expresamente a rela-
ción de persoal que impartirá docencia no devandi-
to centro, así como o equipamento adecuado.

Terceiro.-Queda o centro obrigado ao cumprimen-
to da lexislación vixente e a solicitar a oportuna
revisión cando teña que modificarse calquera dos
datos que sinala esta orde.

Esta orde, que esgota a vía administrativa, poderá ser
obxecto de recurso potestativo de reposición ante o
conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria,
no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segun-
do o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común, ou ben directamente o recurso contencioso-
administrativo no prazo de dous meses contados a
partir do día seguinte ao da súa publicación, ante a
Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Supe-
rior de Xustiza de Galicia, de conformidade co arti-
go 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2009.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO

Provincia: Pontevedra.
Localidade: Vigo.
Concello: Vigo.
Enderezo: Couto 2.
Código do centro: 36011622.
Denominación: Centro privado Aloya.
Titular: Asociación Fontenova.
Ensinanzas que se autorizan:
1 ciclo formativo de grao superior de educación
infantil (2 unidades para 30 alumnos/unidade) da
familia profesional de servizos socioculturais e á
comunidade.

Composición resultante:
a) Educación secundaria: 4 unidades de educación
secundaria obrigatoria.
b) Formación profesional inicial:
1 ciclo formativo de grao medio de xestión adminis-
trativa (1 unidade para 30 alumnos).
1 ciclo formativo de grao medio de cociña (2 unida-
des para 30 alumnos/unidade).
1 ciclo formativo de grao superior de administración
e finanzas (2 unidades para 30 alumnos/unidade).
1 ciclo formativo de grao superior de secretariado
(1 unidade para 30 alumnos).
1 ciclo formativo de grao superior de restauración
(2 unidades para 30 alumnos/unidade).
1 ciclo formativo de grao superior de educación
infantil (2 unidades para 30 alumnos/unidade).

Orde do 24 de xuño de 2009 pola que se
resolve a convocatoria da Orde do 18 de
febreiro de 2009 pola que se aproban as
bases e se procede á convocatoria de axu-
das a asociacións de estudantes universita-
rios para o curso académico 2008/2009.

Mediante a Orde do 18 de febreiro de 2009, DOG do
3 de marzo, convocáronse e aprobáronse as bases que
rexen o concurso público de axudas a asociacións de
estudantes universitarios para o curso académico
2008-2009.

De acordo co establecido no artigo 7º das bases da
convocatoria, desde o día 29 de abril ao 12 de maio,
expuxéronse as listas provisionais das solicitudes
admitidas e excluídas, durante ese mesmo prazo os
interesados podían formular as reclamacións para
emendar erros e faltas de documentación.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas
foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada
na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido nas
bases da convocatoria e atendendo á proposta eleva-
da pola citada comisión avaliadora a través da Secre-
taría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1º

Concederlles axudas ás asociacións de estudantes
das universidades galegas que se relacionan no ane-
xo a esta orde e na contía que se especifica.

Artigo 2º

Denegarlles a axuda ás asociacións que se relacio-
nan no citado anexo desta orde, polos motivos que
nel se sinalan.

Artigo 3º

O incumprimento total ou parcial por parte dos benefi-
ciarios de calquera das condicións establecidas na orde de
convocatoria do 18 de febreiro de 2009 constituirá causa
determinante de revogación da axuda e do seu reintegro
polo beneficiario ou solicitante, segundo o disposto no
artigo 33 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

Artigo 4º

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os
interesados poderán interpor recurso potestativo de
reposición ante o conselleiro de Educación e Ordena-
ción Universitaria no prazo dun mes a partir do día
seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o dis-
posto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común, ou ben directamente o
recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous
meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 24 de xuño de 2009.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación

e Ordenación Universitaria
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ANEXO  
LISTAXE DE CONCEDIDAS 

1: UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

NÚM. EXPED. DNI/CIF SOLICITANTE CONT. 
ADXUDICADA 

2009/000003-0 G70195391 ASOC. GALEGA ENX. QUIM. EST.(ALGAEQ-EST) 1.200 

2009/000005-0 G15709850 GRUPO INDEPENDIENTE ESTUD. MEDICINA (GIME) 1.050 

2009/000007-0 G70137203 ASOCIACIÓN DE ESTUDANTES VINDEIROS 900 

2009/000008-0 G15404114 ASOC. MEDICINA INTERCAMBIOS GALICIA (MEIGA) 900 

2009/000011-0 G27358548 ASOC. PARA PROMOCIÓN INVESTIG. NIVEIS PRODUT. 900 

2009/000021-0 G70186309 ALUMNOS INDEPENDENTES DE DEREITO CAID 1.200 

TOTAL  6.150 

2: UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

NÚM. EXPED. DNI/CIF SOLICITANTE CONT. 
ADXUDICADA 

2009/000009-0 G70152616 ASOC. GALEGA DE ESTUDANTES DE ANTROPOLOXÍA 750 

2009/000010-0 G15659220 GPO. USUARIOS E PROGRAMADORES DE LINUX RESTO 400 

2009/000019-0 G15526676 ASOCIACIÓN CULTURAL HÉRCULES 750 

TOTAL  1.900 

3: UNIVERSIDADE DE VIGO 

NÚM. EXPED. DNI/CIF SOLICITANTE CONT. 
ADXUDICADA 

2009/000001-0 G32326589 CULTURAL, MEDIOAMBIENTAL Y UNIVERSITARIA SYME 1.050 

2009/000013-0 G32272270 ASOCIACIÓN OPICO 900 

TOTAL  1.950 

NÚM. EXPED. DNI/CIF ORDE DE 
SUPLENTES 

SOLICITANTE UNIVERSID. CONTÍA 

2009/000010-0 G15659220 1º SUPLENTE GPO USUARIOS PROGRAMADORES 
LINUX 

UDC 200 €  

2009/000020-0 G32177792 2º SUPLENTE ASOC. DE  LIC. CCIA E TEC. DOS 
ALIMENTOS (ALTAGA) 

USC 600 € 

2009/000015-0 G36863473 3º SUPLENTE SOCIEDADE MINEROLÓXICA 
GALEGA 

UVIGO 600 € 

2009/000004-0 G70080015 4º SUPLENTE ASOC. CULTURAL ALBATROS UDC 450 € 

2009/000006-0 G15348485 5º SUPLENTE ASOCIACIÓN BERXEL USC 450 € 

2009/000002-0 G15120587 6º SUPLENTE JUNIOR EMPRESA DE SANTIAGO 
(JEMSA) 

USC 300 €  

2009/000012-0 G36774271 7º SUPLENTE ENXEÑARÍA SEN FRONTEIRAS 
GALICIA 

UVIGO 300 € 

NÚM. 
EXPED. 

DNI/CIF SOLICITANTE UNIVERSID. MOTIVO 
DENEGACIÓN 

2009/000014-0 G32336935 ALEHOU UNIVERSIDADE DE VIGO POR FALTA DE 
DOCUMENTACIÓN 

2009/000016-0 G27290766 ASOC. XUV. ESTELA DO 
MIÑO 

UNIVERSIDADE DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

POR FALTA DE 
DOCUMENTACIÓN 

2009/000017-0 G15653728 THE EUROPEAN LAW 
ESTUD. ASS. A CORUÑA 
(ELSA) 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA POR FALTA DE 
DOCUMENTACIÓN 

2009/000018-0 G15678188 ASOCIACION GADED UNIVERSIDADE DA CORUÑA POR FALTA DE 
DOCUMENTACIÓN 

Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se
resolve a convocatoria da Orde do 19 de
febreiro de 2009 pola que se aproban as
bases e se procede á convocatoria de axu-
das a estudantes universitarios con resi-
dencia en Galicia que cursan estudos ofi-
ciais fóra da nosa comunidade autónoma
por non estaren implantados no sistema
universitario de Galicia.

Mediante a Orde do 19 de febreiro de 2009, DOG
do 3 de marzo, aprobáronse as bases e procedeuse á
convocatoria de axudas a estudantes universitarios
con residencia en Galicia que cursan estudos oficiais

fóra da nosa comunidade autónoma por non estaren
implantados no sistema universitario de Galicia.

De acordo co establecido no artigo 5 das bases da
convocatoria, desde o día 29 de abril ao 12 de maio
expuxéronse as listas provisionais das solicitudes
admitidas e excluídas, podendo durante ese mesmo
prazo os interesados formular as reclamacións para
emendar erros e falta de documentación.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas
foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada
na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido nas
bases da convocatoria e atendendo á proposta eleva-
da pola citada comisión avaliadora a través da Secre-
taría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1º

Concederlles axudas aos estudantes con residencia
en Galicia que realizan estudos de carácter oficial e
validez nacional nas universidades públicas de fóra
de Galicia, que se relacionan na lista do anexo I des-
ta orde e na contía que se especifica.

Artigo 2º

Denegarlles axudas aos estudantes con residencia
en Galicia que realizan estudos de carácter oficial e
validez nacional nas universidades públicas de fóra
de Galicia, que se relacionan no mesmo anexo II
como denegados, polas causas que nel se especifican.

Artigo 3º

O incumprimento total ou parcial de calquera das
condicións establecidas na orde de convocatoria cons-
tituirá causa determinante de revogación da axuda e
do seu reintegro polo beneficiario, segundo o disposto
no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia.

Artigo 4º

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os
interesados poderán interpoñer recurso potestativo de
reposición perante o conselleiro de Educación e Orde-
nación Universitaria no prazo dun mes a partir do día
seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o
disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, ou
ben directamente o recurso contencioso-administrati-
vo no prazo de dous meses perante o Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de xuño de 2009.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación

e Ordenación Universitaria

LISTAXE DE DENEGADAS 

LISTAXE DE SUPLENTES 
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ANEXO I 
Listaxe de concedidos 

 

Núm. exped. DNI/CIF Solicitante Titulación Comunidade Cont. adxudicada 

2009/000100-0 33550300Q Barros Fernández, Benjamín Enx. Aeronáutico Madrid 1.700 

2009/000025-0 77409387N Barros Presas, Nuria Lic. Historia e Ciencias da Música Asturias 1.400 

2009/000003-0 47383813H Blanco Touriñán, Noel Lic. Biotécnoloxía Castilla y León 1.700 

2009/000044-0 39453621L Costoya Noguerol, Jorge Lic. Ciencias Ambientais Castilla y León 1.400 

2009/000066-0 44495593T Díaz López, Belén Lic. Ciencias Ambientais Castilla y León 1.400 

2009/000004-0 52934570R Dieste Silva, María Lic. Historia e Ciencias da Música Asturias 600 

2009/000087-0 79323545H Díez Pallín, Zaida Gabriela Lic. Ciencias Ambientais Madrid 1.700 

2009/000075-0 33995974L Fernández Cao, José Cándido Dpl. Nutrición Humana e Dietética Cataluña 1.700 

2009/000013-0 52933489R Fernández López, Cristina Lic. Bioquímica Madrid 1.500 

2009/000012-0 45860425N Fernández Santos, Alba Enx. Aeronáutico Madrid 1.800 

2009/000029-0 76934805N Fresco Taboada, Alba Lic. Bioquímica Madrid 1.500 

2009/000046-0 47363328A García Lareu, Belén Lic. Biotécnoloxía Cataluña 1.500 

2009/000015-0 47382648A García O´Regan, Santiago Enx. Téc. Aeronáutico, especialidade en Aeronaves Madrid 1.500 

2009/000067-0 47388470Y García Pazos, Nuria Lic. Biotécnoloxía Castilla y León 2.300 

2009/000011-0 53307097C González Quintairos, Marta Enx. Téc. Aeronáutico, especialidade en Aeronaves Madrid 1.500 

2009/000048-0 76902425Q González Vicente, Bernal Lic. Ciencias Ambientais Castilla y León 1.200 

2009/000064-0 44479220A Graña Montes, Ricardo Lic. Bioquímica Cataluña 1.800 

2009/000091-0 36158116T Hernández Ferreiros, Pablo Lic. Xeoloxía Madrid 1.800 

2009/000059-0 39454715D Iglesias Alonso, Noa Lic. Biotecnoloxía Castilla y León 1.200 

2009/000019-0 45906891H Lama Enríquez, Manuel David Enx. Aeronáutico Madrid 1.700 

2009/000030-0 35574153F Llopis Fernández, Belén Lic. Biotecnoloxía Castilla y León 1.400 

2009/000101-0 76583051C López Ferreiro, Efrén Enx. Aeronáutico Madrid 1.800 

2009/000082-0 45848853D Mata Caamaño, Alberto Enx. Téc. Aeronáutico, especialidade en Aeronaves Madrid 1.500 

2009/000008-0 33998023K Meijide Méndez, Alba Lic. Ciencias Ambientais Castilla y León 1.400 

2009/000002-0 53304592E Méndez Mosquera, Gonzalo Lic. Historia e Ciencias da Música Asturias 1.400 

2009/000041-0 78803798W Mosquera Garrote, Nerea Lic. Biotecnoloxía Castilla y León 1.600 

2009/000085-0 47384631P Pereira García, Lara Lic. Biotecnoloxía Castilla y León 2.100 

2009/000049-0 33554620N Pernas Goy, Luis Manuel Enx. Téc. Aeronáutico, especialidade en Aeromotores Castilla y León 1.900 

2009/000054-0 78804074W Pichel Mira, Natalia Lic. Ciencias Ambientais Castilla y León 2.100 

2009/000038-0 32712809R Rivas Dorado, Samuel Lic. Xeoloxía Madrid 1.700 

2009/000045-0 53192388N Rodríguez Iglesias, Aroa Lic. Biotecnoloxía Castilla y León 1.400 

2009/000036-0 53305522D Rodríguez López, Sara Enx. Téc. Aeronáutico, especialidade en Aeronaves Madrid 1.700 

2009/000060-0 47375048Q Rodríguez Pérez, Iván Enx. de Materiais Cataluña 1.300 

2009/000028-0 35486896N Serramito Gómez, Inmaculada Lic. Biotecnoloxía Castilla y León 1.900 

2009/000009-0 45849050E Silva Martínez, César Gustavo Enx. Aeronáutico Madrid 1.300 

2009/000093-0 33559304G Teijeiro Prado, Néstor Enx. Téc. Aeronáutico, especialidade en Aeromotores Castilla y León 1.600 

2009/000092-0 53304919G Temperán Galbán, Ana Lic. Bioquímica Castilla y León 1.400 

2009/000039-0 53162141X Varela Rodríguez, Begoña Lic. Ciencias Ambientais Comunidade Valenciá 1.500 

2009/000024-0 35466946A Vázquez Vilar, Marta Lic. Biotecnoloxía Castilla y León 1.600 

2009/000001-0 34637087F Vivero Cabeza, Diego Enx. Aeronáutico Madrid 1.500 

Total 63.000 

ANEXO II 
Listaxe de denegadas 

 

Núm. exped. DNI/CIF Solicitante Titulación Comunidade Motivo denegación 

2009/000055-0 35483933Q Álvarez Borrageiros, Mariña Enx. Aeronáutico Madrid Non alcanzar nota de corte 

2009/000096-0 47365213W Álvarez Bosch, Lara Enx. de Materiais Cataluña Non alcanzar nota de corte 

2009/000018-0 34273888R Armesto Vázquez, Andrés Lic. Biotecnoloxía Castilla y León Non alcanzar nota de corte 

2009/000076-0 44497343W Barril Boleto, Juan Diego Enx. Aeronáutico Cataluña Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000080-0 47375441H Cacheiro Clemente, Bárbara Lic. Socioloxía Madrid Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000020-0 44837070L Cancela Montes, Alberto Lic. Historia e Ciencias da Música Asturias Non alcanzar nota de corte 

2009/000033-0 36151334A Capelo Verdía, Irene Enx. Aeronáutico Madrid Non alcanzar nota de corte 

2009/000062-0 46897432H Casanova Vázquez, Beatríz Enx. Tec. Aeronáutico, especialidade en Aeroportos Madrid Non alcanzar nota de corte 

2009/000031-0 44491361T Cid Vergara, Rita Lic. Ciencias Ambientais Castilla y León Non alcanzar nota de corte 

2009/000056-0 35473032V Coello Santos, Nicolás Enx. Tec. Aeronáutico, especialidade en Aeronavegación Madrid Non alcanzar nota de corte 

2009/000027-0 77413942J Cuiñas Hernández, Marta Grao en Estudos Ingleses Madrid Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000051-0 76720009J De la Iglesia Fernández, Adrián Lic. Xeoloxía Madrid Non alcanzar nota de corte 

2009/000050-0 77405716K Diazcastroverde Vicario, Sabela Lic. Bioquímica Madrid Non alcanzar nota de corte 

2009/000063-0 36169910H Fernández Vila, Olaia Lic. Biotecnoloxía Cataluña Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000010-0 34883407C Ferro Simón, Víctor Lic. Ciencias Ambientais Castilla y León Non alcanzar nota de corte 

2009/000052-0 44459700X Fonseca Balvís, Noelia Lic. Biotecnoloxía Castilla y León Non alcanzar nota de corte 

2009/000081-0 44845258L García Beiro, Estefanía Lic. Socioloxía Madrid Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000094-0 39450959W García Fernández, Javier Lic. Ciencias Ambientais Castilla y León Non alcanzar nota de corte 

2009/000073-0 36151074L Gómez Conde, Iago Enx. en Xeodesia e Cartografía Madrid Non alcanzar nota de corte 

2009/000053-0 47377602V Gómez García, Javier Enx. Aeronáutico Madrid Non alcanzar nota de corte 
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Núm. exped. DNI/CIF Solicitante Titulación Comunidade Motivo denegación 

2009/000095-0 44462878Z Gómez López, Cristina Lic. Biotecnoloxía Cataluña Presentación fóra de prazo 

2009/000102-0 33551582X González Vázquez, Beatríz Grao en Información e Documentación  Castilla y León Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000021-0 47369816M González Vicente, Elena Enx. de Materiais Cataluña Non alcanzar nota de corte 

2009/000058-0 34638594L Lara Repiso, Marcos Enx. Aeronáutico Madrid Non alcanzar nota de corte 

2009/000079-0 32706234G Llorca Loureiro, Iria Grao en Humanidades Cataluña Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000014-0 44815206M López Bouzas, Pablo Enx. Aeronáutico Madrid Non alcanzar nota de corte 

2009/000099-0 X5397387T López Lalli, Maríano Germán Enx. Tec. Aeronáutico, especialidade en Aeromotores Castilla y León Non alcanzar nota de corte 

2009/000035-0 32686270G Loureiro Iglesias, Andrea Dpl. Nutrición Humana e Dietética Aragón Non alcanzar nota de corte 

2009/000006-0 53117328R Mandado Cendón, Adrián Lic. Antropoloxía Social e Cultural Andalucía Non alcanzar nota de corte 

2009/000037-0 79338556X Martínez Lema, Helenca Lic. Ciencias Ambientais Castilla y León Non alcanzar nota de corte 

2009/000074-0 53308121D Martínez Sánchez, Adrián Enx. Tec. Aeronáutico, especialidade en Aeromotores Castilla y León Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000040-0 79336469Q Mato Amboage, Tomás Dpl. Estatística Madrid Non alcanzar nota de corte 

2009/000043-0 39454470V Mielgo González, Virginia Lic. Ciencias Ambientais Madrid Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000086-0 47386417T Mosquera Seoane, Lucía Lic Medicina e Cirurxía Cataluña Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000097-0 36142785X Muíños Paz, Vanesa Lic. Antropoloxía Social e Cultural Madrid Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000042-0 33553320T Neira López, Pablo Enx. Aeronáutico Madrid Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000084-0 78736195L Obenza Fervenza, Andrea Lic. Enoloxía Cataluña Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000089-0 39456907Q Otero Camaño, Sabela Enx. Industrial Castilla y León Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000057-0 77420243N Piay López, Raquel Grao en Comunicación Audiovisual Madrid Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000047-0 76902889C Portela Pérez, Jacobo Enx. Tec. Aeronáutico, especialidade en Equipos e 
Materiais Aeroespaciais 

Madrid Non alcanzar nota de corte 

2009/000065-0 46914677J Quintela Vázquez, Marcos Lic. Biotecnoloxía Castilla y León Non alcanzar nota de corte 

2009/000017-0 46898968J Reino Carrera, Santiago Enx. Aeronáutico Madrid Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000070-0 36165998Q Rodal Bonet, Xoán Enx. Aeronáutico Madrid Non alcanzar nota de corte 

2009/000083-0 76724046W Rodríguez González, Francisco Enx. Aeronáutico Madrid Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000098-0 53302975S Rodríguez Vázquez, Erik Enx. Tec. Aeronáutico, especialidade en Aeromotores Castilla y León Non alcanzar nota de corte 

2009/000090-0 36143516M Salgado Vetoret, Felipe Lic. Antropoloxía Social e Cultural Andalucía Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000007-0 52935010G Sampedro Raño, Roi Lic. Xeoloxía Asturias Non alcanzar nota de corte 

2009/000088-0 39457555C Sánchez Iglesias, Lucía Enx. Aeronáutico Madrid Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000023-0 34269179F Senra Bao, Lucía Lic. Bioquímica Madrid Por falta de documentación 

2009/000071-0 77410807Y Seoane Rabanal, José Luis Enx. Tec. Aeronáutico, especialidade en Equipos e 
Materiais Aeroespaciais 

Madrid Non alcanzar nota de corte 

2009/000026-0 34271734D Soengas Gonda, Enma María Lic. Bioquímica Madrid Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000069-0 39458085K Soliño Fernández, Irene Enx. Aeronáutico Madrid Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000077-0 36142191Z Sotelo González, Silvia Dpl. Nutrición Humana e Dietética Cataluña Por falta de documentación 

2009/000016-0 79338527G Souto Lorenzo, Óscar Enx. Aeronáutico Madrid Non alcanzar nota de corte 

2009/000022-0 77010330M Tellado Vázquez, Belén Grao en Enxeñería de Sistema Audiovisuais Madrid Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000068-0 47374856P Temprano López, Ana Lic. Biotecnoloxía Castilla y León Non alcanzar nota de corte 

2009/000005-0 47363625R Varela Vázquez, Mª Dolores Lic. Historia e Ciencias da Música Asturias Non alcanzar nota de corte 

2009/000032-0 44077986G Vázquez Crespo, Lucía Dpl. Nutrición Humana e Dietética Madrid Non alcanzar nota de corte 

2009/000034-0 44658051D Vázquez Rodríguez, Abrahan Enx. Aeronáutico Madrid Non alcanzar nota de corte 

2009/000061-0 79328957W Vilariño Tarrío, Alberto Enx. Aeronáutico Madrid Non se axusta ás bases da convocatoria 

2009/000072-0 76872328A Vilas Baña, Alexis Enx. Aeronáutico Madrid Non alcanzar nota de corte 

2009/000078-0 76868460E Villanueva González, Arancha Enx. Aeronáutico Madrid Non alcanzar nota de corte 

Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se
resolve a convocatoria de axudas para o
alumnado de formación profesional de cen-
tros docentes públicos e para o alumnado e
profesorado de centros docentes concertados
da Comunidade Autónoma de Galicia que
participen en estadías en empresas de ámbi-
to transnacional durante o ano 2009.

Mediante a Orde do 9 de febreiro de 2009 a Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria
convocou axudas para o alumnado de formación pro-
fesional de centros docentes públicos e para o alum-
nado e profesorado de centros docentes concertados
da Comunidade Autónoma de Galicia que participen
en estadías en empresas de ámbito transnacional.

Vista a proposta da comisión de selección prevista
no punto noveno da citada orde,

RESOLVO:

Primeiro.-Conceder con cargo ao concepto orzamen-
tario 09.03.422M.480.0, as axudas para o alumnado de
formación profesional de centros docentes públicos e
para o alumnado de centros docentes concertados que
se relacionan no anexo I, correspondentes á convocato-
ria 2009, por un importe total de 195.649,94 euros.

Segundo.-Conceder con cargo ao concepto orza-
mentario 09.03.422M.480.0, as axudas para as esta-
días formativas do profesorado de centros docentes
concertados que se relacionan no anexo II, corres-
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pondentes á convocatoria 2009, por un importe total
de 2.395 euros.

Terceiro.-Conceder con cargo ao concepto orzamen-
tario 09.03.422M.480.0, as axudas para as visitas pre-
paratorias do profesorado de centros docentes concer-
tados que se relacionan no anexo III, correspondentes
á convocatoria 2009, por un importe de 1.150 euros.

Cuarto.-Denegar as axudas para o alumnado de for-
mación profesional de centros docentes públicos e para
o alumnado de centros docentes concertados que se
relacionan no anexo IV, polos motivos que se indican.

Quinto.-Denegar as axudas para as visitas prepa-
ratorias do profesorado que se relacionan no ane-
xo V, polos motivos que se indican.

Sexto.-As axudas serán aboadas da seguinte forma:

1. Para aquelas que non superen o importe de 6.000
euros, aboarase un anticipo de pagamento dun 80% da
cantidade concedida, logo da aceptación da subvención.
O 20% restante librarase unha vez finalizada a activida-
de e despois da súa completa xustificación económica
por parte do centro e entrega da memoria de actividades,
xuntando certificación respecto da percepción ou non
doutras axudas e subvencións para a mesma finalidade,
para efectos do disposto no artigo 17.3º da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Nas axudas que superen a dita cantidade o paga-
mento realizarase integramente unha vez finalizada e
xustificada a actividade.

Sétimo.-De acordo coa normativa vixente, os bene-
ficiarios quedarán obrigados a:

1. Aceptar a axuda. Neste sentido, se no prazo de
quince días, contados a partir do da recepción da
comunicación pola que se notifica a concesión da

axuda, o centro beneficiario non a acepta, entende-
rase que renuncia á súa percepción.

2. Facilitar a información requirida e someterse ás
accións de comprobación ou control financeiro que
poida efectuar a Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria e os organismos competentes.

3. Xustificar o correcto investimento das axudas,
mediante a presentación da documentación exixida
no punto décimo segundo da convocatoria.

Oitavo.-Contra esta resolución os interesados poderán
interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo
dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa
publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116
e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común, ou ben directamente o recurso
contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante
o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformi-
dade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, regu-
ladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase a Dirección Xeral de Educa-
ción, Formación Profesional e Innovación Educativa
a ditar as disposicións que sexan necesarias para o
desenvolvemento desta orde.

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

Santiago de Compostela, 25 de xuño de 2009.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación

e Ordenación Universitaria

ANEXO I 
Axudas concedidas ao alumnado 

Centro Concello Datas País 
Nª 

alumnos 
Cantidade 
solicitada 

Cantidade
concedida 

Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia Pontevedra 29-9-2009/29-11-2009 República Checa 1 2.654,90 € 2.654,90 €

Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia Pontevedra 1-10-2009/30-11-2009 México 2 5.936,04 € 5.936,04 €

IES Eusebio da Guarda A Coruña 5-10-2009/29-11-2009 Hungría 7 16.905,00 € 16.905,00 €

IES Ricardo Mella Vigo 20-6-2009/5-7-2009 Alemaña 2 2.109,00 € 2.109,00 €

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro Ferrol 17-5-2009/15-6-2009 Romanía 3 4.545,00 € 4.545,00 €

Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia Pontevedra 7-8-2009/7-10-2009 Francia 1 1.900,00 € 1.900,00 €

IES Paseo das Pontes A Coruña 11-5-2009/5-6-2009 Noruega 2 4.160,00 € 3.300,00 €

Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia Pontevedra 1-9-2009/30-11-2009 Italia 1 2.415,00 € 2.415,00 €

CIFP Valentín Paz Andrade Vigo 14-4-2009/16-6-2009 Finlandia 2 5.970,00 € 5.700,00 €

Escola de Arte Superior de Deseño Pablo Picasso A Coruña 19-7-2009/2-8-2009 Italia 15 21.525,00 € 18.975,00 €

IES de Teis Vigo 1-4-2009/10-6-2009 Malta-Francia 6 17.625,00 € 13.450,00 €

IES Paseo das Pontes A Coruña 11-5-2009/5-6-2009 Finlandia 2 3.820,00 € 3.300,00 €

IES Paseo das Pontes A Coruña 5-9-2009/3-10-2009 Finlandia 2 3.630,00 € 3.630,00 €

IES Paseo das Pontes A Coruña 5-9-209/3-10-2009 Francia 2 2.420,00 € 2.420,00 €

IES A Guía Vigo 29-6-2009/2-8-2009 Irlanda 1 1.760,00 € 1.760,00 €

IES Ribeira do Louro O Porriño 22-8-2009/26-9-2009 Malta 2 3.030,00 € 3.030,00 €

IES San Clemente Santiago de 
Compostela 

5-4-2009/7-6-2009 Irlanda 5 15.930,00 € 13.275,00 €

IES Cruceiro Baleares Culleredo 22-4-2009/30-6-2009 Irlanda 2 5.500,00 € 5.310,00 €

IES Cruceiro Baleares Culleredo 12-7-2009/19-9-2009 Irlanda 2 5.500,00 € 5.310,00 €

IES Cruceiro Baleares Culleredo 22-4-2009/30-6-2009 Italia 3 8.400,00 € 7.245,00 €

IES Vilamarín Vilamarín 22-4-2009/24-6-2009 Francia 7 16.439,30 € 13.300,00 €
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Centro Concello Datas País 
Nª 

alumnos 
Cantidade 
solicitada 

Cantidade
concedida 

Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia Pontevedra 1-7-2009/30-9-2009 Portugal 11 9.240,00 € 9.240,00 €

IES Sofía Casanova Ferrol 20-4-2009/22-6-2009 Portugal 2 2.710,00 € 2.710,00 €

CIFP Carlos Oroza Pontevedra 14-9-2009/25-10-2009 Francia 1 1.585,00 € 1.430,00 €

CPR Daniel Castelao Vigo 27-6-2009/11-7-2009 Reino Unido 1 2.620,00 € 1.265,00 €

CPR Daniel Castelao Vigo 27-6-2009/18-7-2009 Irlanda 5 10.780,00 € 7.425,00 €

CPR Daniel Castelao Vigo 27-6-2009/11-7-2009 EEUU 6 14.320,00 € 10.410,00 €

IES Ribeira do Louro O Porriño 20-4-2009/28-6-2009 Francia 2 3.110,00 € 3.110,00 €

CIFP Carlos Oroza Pontevedra 14-9-2009/15-11-2009 Bélxica 1 2.825,00 € 2.415,00 €

CIFP Carlos Oroza Pontevedra 14-9-2009/15-11-2009 Irlanda 1 2.885,00 € 2.655,00 €

CIFP Carlos Oroza Pontevedra 11-5-2009/18-6-2009 Francia 1 1.585,00 € 1.320,00 €

CIFP Carlos Oroza Pontevedra 13-4-2009/24-5-2009 Portugal 2 2.040,00 € 2.040,00 €

IES Ribeira do Louro O Porriño 20-6-2009/18-7-2009 Reino Unido 1 1.540,00 € 1.540,00 €

IES Ribeira do Louro O Porriño 13-7-2009/21-8-2009 Brasil 1 2.285,00 € 2.285,00 €

CIFP Someso A Coruña 11-4-2009/24-6-2009 Suiza 1 2.415,00 € 2.415,00 €

IES Chan do Monte Marín 5-9-2009/3-10-2009 Irlanda 2 8.951,98 € 3.250,00 €

IES Chan do Monte Marín 5-9-2009/3-10-2009 Polonia 2 10.264,00 € 3.250,00 €

IES Fraga do Eume Pontedeume 25-5-2009/21-6-2009 Francia 2 2.420,00 € 2.420,00 €

          Total 195.649,94 €

ANEXO II 
Axudas concedidas ao profesorado para estadías formativas 

Centro Concello Nome e apelidos Datas País 
Cantidade 
solicitada 

Cantidade 
concedida 

CPR Daniel Castelao Vigo Elena Lago Pousa 16-5-2009/23-5-2009 Grecia 1.200 € 1.155 €

CPR Daniel Castelao Vigo Ricardo Conde Fernández 18-7-2009/1-8-2009 Reino Unido 1.500 € 1.240 €

          Total 2.395 €

ANEXO III 
Axudas concedidas ao profesorado para visitas preparatorias 

Centro Concello Nome e apelidos Datas País 
Cantidade 
solicitada 

Cantidade 
concedida 

CPR Daniel Castelao Vigo Isabel Pousa García 16-5-2009/23-5-2009 Grecia 1.200 € 1.150 €

     Total 1.150€

Centro  Concello Datas País Observacións 

IES Ribeira do Louro O Porriño 4-7-2009/29-8-2009 Romanía Non acadou a puntuación suficiente 

Centro EFA Fonteboa Coristanco 9-11-2009/27-11-2009 Francia Non acadou a puntuación suficiente 

IES Ribeira do Louro O Porriño 16-8-2009/26-9-2009 China Non acadou a puntuación suficiente 

CIFP Porta da Auga Ribadeo 1-4-2009/30-4-2009 
14-4-2009/14-5-2009 

Alemaña-Italia Non acadou a puntuación suficiente 

CIFP Fene Fene 1-7-2009/31-7-2009 Italia Non acadou a puntuación suficiente 

CPR Daniel Castelao Vigo 25-4-2009/27-6-2009 Reino Unido Non acadou a puntuación suficiente 

IES Chan do Monte Marín 5-9-2009/10-10-2009 Portugal Non acadou a puntuación suficiente 

Escola de Arte Antonio Faílde Ourense 15-7-2009/15-8-2009 Estados Unidos Non acadou a puntuación suficiente 

IES Cidade de Antioquía Xinzo de Limia 11-5-2009/19-6-2009 Finlandia Non acadou a puntuación suficiente 

Escola Superior de Arte Antonio Faílde Ourense 15-8-2009/15-2009/09 China Non acadou a puntuación suficiente 

Escola de Superior Arte Antonio Faílde Ourense 15-2009/9-15-10-2009 Xapón Non acadou a puntuación suficiente 

Escola de Superior Arte Antonio Faílde Ourense 15-2009/9-15-10-2009 Dinamarca Non acadou a puntuación suficiente 

Escola de Superior Arte Antonio Faílde Ourense 15-2009/9-15-10-2009 Etiopía Non acadou a puntuación suficiente 

Escola de Superior Arte Antonio Faílde Ourense 15-10-2009/15-11-2009 Turquía Non acadou a puntuación suficiente 

Escola de Superior Arte Antonio Faílde Ourense 15-8-2009/15-2009/09 Perú Non acadou a puntuación suficiente 

Escola de Superior Arte Antonio Faílde Ourense 15-2009/9-15-10-2009 India Non acadou a puntuación suficiente 

IES Fraga do Eume Pontedeume 25-5-2009-21-6-2009 Reino Unido Non acadou a puntuación suficiente 

IES Armando Cotarelo Valledor Vilagarcía 28-9-2009/28-11-2009 Italia Fóra de prazo 

IES Armando Cotarelo Valledor Vilagarcía 27-4-2009/28-6-2009 
28-2009/9-28-11-2009 

Reino Unido Fóra de prazo 

IES Audiovisual de Vigo Vigo 1-9-2009/21-1-2009/ 
28-9-2009/22-11-2009 

Portugal-Colombia Fóra de prazo 

IES Fernando Wirtz Suárez A Coruña 17-5-2009-15-6-2009 Italia Fóra de prazo 

IES Isidro Parga Pondal Carballo 3-5-2009/31-5-2009 Romanía Fóra de prazo 

IES Pontepedriña Santiago 20-9-2009/22-11-2009 Reino Unido Fóra de prazo 

IES Urbano Lugrís A Coruña 1-7-2009/15-7-2009 Italia Fóra de prazo 

IES Sofía Casanova Ferrol 20-4-2009/22-6-2009 Portugal Fóra de prazo 

IES A Pinguela Monforte 31-3-2009/11-5-2009 Irlanda Renuncia 

ANEXO IV 
Axudas ao alumnado denegadas 
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ANEXO V 
Axudas ao profesorado para visitas preparatorias denegadas 

Centro Nome e apelidos Concello Datas País Observacións 

IES Audiovisual de Vigo Mª José Salgueiro Santiso Vigo 6-7-2009/12-7-2009 Estados Unidos Non reúne as condicións 
para ser beneficiario da axuda 

IES Fraga do Eume Xoán García Rodríguez Pontedeume 25-5-2009/31-5-2009 Francia Non reúne as condicións 
para ser beneficiario da axuda 

IES Isidro Parga Pondal Francisco Puentes Calvo Carballo 3-5-2009/8-5-2009 Romanía Non reúne as condicións 
para ser beneficiario da axuda 

IES Fraga do Eume Raquel Mateos Díaz Pontedeume 25-5-2009/29-5-2009 Reino Unido Non reúne as condicións 
para ser beneficiario da axuda 

 

Orde do 26 de xuño de 2009 pola que se
conceden axudas para o alumnado de
centros docentes sostidos con fondos públi-
cos e para o alumnado e profesorado de
centros docentes concertados da Comuni-
dade Autónoma de Galicia que participen
en estadías e intercambios con centros
educativos doutros países para favorecer a
aprendizaxe activa de linguas.

Mediante a Orde do 6 de febreiro de 2009 a Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria
convocou axudas para o alumnado de centros
docentes sostidos con fondos públicos e para o
alumnado e profesorado de centros docentes con-
certados da Comunidade Autónoma de Galicia que
participen en estadías e intercambios con centros
educativos doutros países para favorecer a aprendi-
zaxe activa de linguas.

Vista a proposta da comisión de selección previs-
ta no artigo oitavo da citada orde,

RESOLVO:

Primeiro.-Conceder con cargo ao concepto orza-
mentario 09.03.423B.480.0, as axudas ao alumna-
do que se relacionan no anexo I, correspondentes á
convocatoria de 2009, por un importe total de
367.860 euros.

Segundo.-Recoller no anexo II as axudas ao
alumnado denegadas polas razóns que nel se espe-
cifican.

Terceiro.-Conceder, con cargo ao concepto orza-
mentario 09.03.423B.480.0, as axudas para as visi-
tas preparatorias do profesorado de centros docen-
tes concertados que se relacionan no anexo III,
correspondentes á convocatoria 2009, por un
importe de 2.900 euros.

Cuarto.-Denegar as axudas para as visitas prepa-
ratorias do profesorado que se relacionan no anexo
IV, polas razóns que nel se especifican.

Quinto.-De acordo co artigo décimo da orde de
convocatoria as axudas serán aboadas da seguinte
forma:

1. Para as axudas que non superen o importe de
6.000 euros, aboarase un anticipo de pagamento
dun 80% da cantidade concedida, logo da acepta-
ción da subvención. O 20% restante librarase unha
vez finalizada e xustificada a actividade, despois
da súa completa xustificación económica por parte
do centro e entrega da memoria de actividades,
xuntando certificación respecto da percepción ou
non de outras axudas e subvencións para a mesma
finalidade, para os efectos do disposto no artigo
17.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia.

2. Para as axudas que superen esta cantidade o
pagamento realizarase integramente unha vez fina-
lizada e xustificada a actividade.

Sexto.-De acordo coa normativa vixente, os bene-
ficiarios quedarán obrigados a:

1. Aceptar a axuda concedida. Neste senso, se no
prazo de quince días, contados a partir do da recep-
ción da comunicación pola que se notifica a conce-
sión da axuda, o centro beneficiario non a acepta,
entenderase que renuncia á súa percepción.

2. Facilitar a información requirida e someterse ás
accións de comprobación ou control financeiro que
poidan efectuar a Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria e os organismos competentes.

3. Xustificar o correcto investimento das axudas
recibidas, mediante a presentación da documentación
esixida no punto décimo primeiro da convocatoria.

Sétimo.-Contra esta resolución os interesados
poderán interpoñer recurso potestativo de reposición
no prazo de un mes, contado a partir do día seguin-
te ao da súa publicación no DOG, segundo o dispos-
to nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
ou ben directamente o recurso contencioso-adminis-
trativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Supe-
rior de Xustiza de Galicia, de conformidade co arti-
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go 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdición contencioso-administrativa.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase a Dirección Xeral de Educa-
ción, Formación Profesional e Innovación Educativa
para ditar as disposicións que sexan necesarias para
o desenvolvemento desta orde.

Segunda.-Esta resolución entrará en vigor o día seguin-
te ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de xuño de 2009.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO I 
Axudas concedidas ao alumnado 

Centro Concello Alumnos Profesorado País Inicio Fin Solicitado Concedido 

IES Fernando Esquío Neda 11  Francia 26-3-2009 4-4-2009 5.655 € 2.200 €

CEIP Vista Alegre Burela 22  Bélxica 11-5-2009 20-5-2009 12.004,57 € 6.600 €

CMUS Profesional de Música Manuel Quiroga Pontevedra 15  Italia  20-10-2009 30-10-2009 14.773 € 4.500 €

IES de Melide Melide 10  Lituania 18-5-2009 28-5-2009 9.835,24 € 3.750 €

IES Breamo Pontedeume 15  Francia 4-10-2009 17-10-2009 4.250 € 3.000 €

IES Monte Castelo Burela 13  República Checa 26-3-2009 4-4-2009 5.550 € 4.550 €

IES Xosé Neira Vilas Oleiros 22  Francia 24-3-2009 4-4-2009 7.700 € 4.400 €

IES Miguel González Estévez Vilagarcía de Arousa 10  Francia 21-3-2009 2-4-2009 5.330 € 2.000 €

IES Eduardo Pondal Santiago de Compostela 15  Alemaña 11-6-2009 20-6-2009 7.000 € 4.500 €

IES Maximino Romero de Lema Zas 12  Francia 10-2-2009 19-2-2009 4.056,98 € 2.400 €

IES Sánchez Cantón Pontevedra 41  Francia 9-9-2009 20-9-2009 21.564 € 8.200 €

CPI Virxe dos Remedios Castro Caldelas 10  Francia 16-4-2009 26-4-2009 3.984,90 € 2.000 €

IES Miraflores Oleiros 27  Francia 20-4-2009 30-4-2009 14.657 € 5.400 €

IES Arcebispo Xelmírez I Santiago de Compostela 13  Alemaña 15-6-2009 28-6-2009 4.860 € 3.900 €

IES Monte Castelo Burela 27  Francia 28-3-2009 6-4-2009 6.170 € 5.400 €

CPI O Toural Vilaboa 11  Estados Unidos 5-9-2009 20-9-2009 8.403,59 € 4.950 €

IES A Cachada Boiro 15  Francia 16-5-2009 26-5-2009 6.755,25 € 3.000 €

IES de Tomiño Tomiño 39  Francia 19-4-2009 30-4-2009 11.907,60 € 7.800 €

IES nº 1 de Ribeira Ribeira 18  Suecia 15-4-2009 24-4-2009 6.880 € 6.750 €

CPI de Zas Zas 13  Francia 10-2-2009 19-2-2009 2.600 € 2.600 €

IES Cidade de Antioquía Xinzo de Limia 33  Francia 18-3-2009 1-4-2009 17.481,36 € 6.600 €

IES Portovello Ourense 10  Francia 18-3-2009 1-4-2009 5.197,93 € 2.000 €

IES Xermán Ancochea Quevedo A Pobra de Trives 14  Francia 16-4-2009 26-4-2009 3.770 € 2.800 €

IES Fraga do Eume Pontedeume 15  Francia 4-10-2009 17-10-2009 3.750 € 3.000 €

IES Carlos Casares Viana do Bolo 10  República Checa 17-10-2009 31-10-2009 4.500 € 3.500 €

CEIP Humberto Juanes Nigrán 30  Reino Unido 5-6-2009 14-6-2009 17.036 € 9.000 €

IES de Foz Foz 25  Estados Unidos 29-3-2009 9-4-2009 12.450 € 11.250 €

IES Escolas Proval Nigrán 23  Francia 26-3-2009 5-4-2009 15.650 € 4.600 €

IES O Couto Ourense 26  Francia 25-3-2009 3-4-2009 8.709 € 5.200 €

IES Río Cabe Monforte de Lemos 22  Francia 25-3-2009 4-4-2009 7.815 € 4.400 €

IES Eusebio da Guarda A Coruña 28  Francia 13-1-2009 22-1-2009 6.300 € 5.600 €

IES María Casares Oleiros 32  Polonia 23-3-2009 1-4-2009 13.043,63 € 9.600 €

Colexio La Salle  Santiago de Compostela 32 2 Francia 28-3-2009 6-4-2009 14.005 € 7.170 €

Colexio La Salle  Santiago de Compostela 32 2 Francia 5-3-2009 14-3-2009 14.132 € 7.170 €

CPI de Panxón Nigrán 13  Reino Unido 7-6-2009 18-6-2009 4.900 € 3.900 €

IES Campo de San Alberto Noia 14  Reino Unido 3-3-2009 12-3-2009 10.339 € 4.200 €

IES Rafael Dieste A Coruña 19  Alemaña 27-4-2009 6-5-2009 8.276 € 5.700 €

IES A Xunqueira I Pontevedra 15  Francia 9-10-2009 18-10-2009 7.324 € 3.000 €

CPI de Mondariz  Mondariz 23  Italia  6-9-2009 15-10-2009 13.225 € 6.900 €

IES As Lagoas Ourense 28  Francia 24-3-2009 3-4-2009 16.632 € 5.600 €

IES Cacheiras Teo 39  Francia 19-3-2009 28-3-2009 13.157 € 7.800 €

IES Castro Alobre Vilagarcía de Arousa 27  Bélxica 9-2-2009 20-2-2009 17.550 € 8.100 €

IES Perdouro  Burela 20  Francia 18-3-2009 29-3-2009 8.426 € 4.000 €

IES Fermín Bouza Brey Vilagarcía de Arousa 20  Francia 21-3-2009 2-4-2009 10.660 € 4.000 €

IES A Pinguela Monforte de Lemos 24  Francia 25-3-2009 4-4-2009 7.924 € 4.800 €

IES de Fene Fene 15  Italia  9-10-2009 19-10-2009 9.035 € 4.500 €

IES Nosa Señora dos Ollos Grandes  Lugo 19  Suecia 19-9-2009 4-10-2009 12.750 € 7.125 €

IES Illa de Sarón Xove 22  Francia 21-3-2009 2-4-2009 5.848,06 € 4.400 €

IES Pedras Rubias Salceda de Caselas 25  Francia 14-9-2009 27-9-2009 14.470,95 € 5.000 €

IES de Barro Barro 12  Francia 12-2-2009 21-2-2009 5.134 € 2.400 €

IES A Pinguela Monforte de Lemos 9  Inglaterra 24-3-2009 2-4-2009 3.777,84 € 2.700 €

IES de Curtis Curtis 35  Francia 9-9-2009 19-9-2009 8.300 € 7.000 €

CEIP Santa Rita Viveiro 16  Polonia 9-5-2009 18-5-2009 6.600 € 4.800 €

IES 12 de Outubro Ourense 42  Marrocos 28-6-2009 7-7-2009 23.000 € 8.400 €
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Centro Concello Alumnos Profesorado País Inicio Fin Solicitado Concedido 

IES Valle Inclán Pontevedra 50  Francia 8-9-2009 20-9-2009 43.550 € 10.000 €

CPI Dr. López Suárez O Saviñao 11  Inglaterra 24-3-2009 2-4-2009 4.611,42 € 3.300 €

IES de Curtis Curtis 16  Italia  15-5-2009 25-5-2009 7.808,00 € 4.800 €

IES Ramón María Aller Ulloa Lalín 33  Francia 15-4-2009 26-4-2009 11.006,60 € 6.600 €

IES Monte da Vila O Grove 14  Francia 12-2-2009 21-2-2009 5.251,77 € 2.800 €

EOI da Coruña A Coruña 20  Italia  1-5-2009 12-5-2009 10.040 € 6.000 €

IES Blanco Amor  Ourense 32  Francia 6-5-2009 15-5-2009 8.386,40 € 6.400 €

Colexio Tirso de Molina Ferrol 16 1 Francia 23-4-2009 2-5-2009 4.314 € 3.585 €

Colexio La Salle Ferrol Ferrol 10 1 Francia 23-4-2009 2-5-2009 2.700 € 2.385 €

Colegio Escolapios Monforte de Lemos 16 2 Reino Unido 24-2-2009 5-3-2009 6.090 € 5.770 €

CPR Ferroviario Monforte de Lemos 12 2 Reino Unido 16-4-2009 25-4-2009 2.900 € 2.900 €

IES de Ortigueira Ortigueira 24  Polonia 19-10-2009 29-10-2009 24.705 € 7.200 €

CEIP Froebel Pontevedra 13  Italia  22-5-2009 31-5-2009 7.010 € 3.900 €

Colexio Apóstol Santiago Vigo 12 1 Reino Unido 25-4-2009 7-5-2009 9.850 € 4.085 €

IES Santiago Basanta Silva Vilalba 33  Francia 26-3-2009 6-4-2009 15.724 € 6.600 €

EPAPU de Pontevedra Pontevedra 5  Estados Unidos 5-9-2009 20-9-2009 3.878,58 € 2.250 €

Centro EFA Fonteboa Coristanco 23 2 Francia 16-11-2009 28-11-2009 8.200 € 5.370 €

       Total 367.860 €

ANEXO II 
Axudas denegadas ao alumnado 

Centro Concello Alumnos Profesorado País Inicio Fin Solicitado Concedido  Motivo 

Colexio María Auxiliadora Lugo 18 2 Francia 12-12-2008 21-12-2008 6.760 € 0 € Non cumpre co artigo primeiro da orde 
de convocatoria 

Colexio Santa Mª del Mar A Coruña 15 2 Francia 11-11-2009 21-11-2009 5.200 € 0 € Fóra de prazo 

Colexio Santa Mª del Mar A Coruña 17 2 Francia 21-4-2009 30-4-2009 7.098 € 0 € Fóra de prazo 

IES Imaxe e Son A Coruña 15  Portugal 1-10-2009 20-12-2009 23.756 € 0 € Fóra de prazo 

IES Ramón Menéndez Pidal A Coruña 5  Grecia 14-3-2009 21-3-2009 4.957 € 0 € Non cumpre co número 3 do punto 
cuarto da orde de convocatoria 

IES Os Rosais II Vigo 24  Francia 4-5-2009 13-5-2009 9.972,80 € 0 € Fóra de prazo 

CIFP Carlos Oroza Pontevedra 12 0 Francia 10-2-2009 17-2-2009 3.170 € 0 € Non cumpre co número 3 do punto 
cuarto da orde de convocatoria 

Centro EFA Fonteboa Coristanco 25 2 Irlanda 16-11-2009 28-11-2009 11.800 € 0 € Non alcanzou a puntuación suficiente 

ANEXO III 
Visitas preparatorias concedidas 

Centro Concello Nome País Inicio Fin Solicitado Concedido 

Centro EFA Fonteboa Coristanco Antonio Rodríguez Mateos Irlanda 29-6-2009 3-7-2009 1.000 € 900 € 

Centro EFA Fonteboa Coristanco Luis García Fernández Francia 3-7-2009 7-7-2009 850 € 700 € 

CEEPR Santísimo Cristo del Amor O Porriño Mª Luisa Eirias Lago China 2-8-2009 9-8-2009 1.300 € 1.300 € 

  Total 2.900 € 

ANEXO IV 
Visitas preparatorias denegadas 

Centro Concello Nome País Inicio Fin Solicitado Concedido Motivo 

Escola de Arte Superior de 
Deseño Pablo Picasso 

A Coruña Milagros Sánchez Landeira Reino Unido 14-9-2009 18-9-2009 1.168 € 0 € Non cumpre co artigo primeiro da 
orde de convocatoria 

IES Imaxe e Son A Coruña Elisa Vecino Fernández Portugal 15-6-2009 20-6-2009 848 € 0 € Non cumpre co artigo primeiro da 
orde de convocatoria 

Orde do 26 de xuño de 2009 pola que se
modifica a Orde do 15 de xuño de 2009
pola que se actualiza a oferta de ciclos for-
mativos polo réxime ordinario, por curso
completo e en modalidade presencial, en
centros públicos da Comunidade Autóno-
ma de Galicia para o ano académico
2009-2010.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,
establece no seu artigo 39.2º que a formación profe-

sional no sistema educativo ten por finalidade prepa-
rar o alumnado para a actividade nun campo profe-
sional e facilitar a súa adaptación ás modificacións
laborais que se poden producir ao longo da súa vida.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualifi-
cacións e da formación profesional, ten por obxecto
a ordenación dun sistema integral de formación pro-
fesional, cualificación e acreditación que responda
con eficacia e transparencia ás demandas sociais e

CPI Cernadas de Castro Lousame 27  Francia 2-5-2009 11-5-2009 5.400 € 5.400 €

IES Rafael Puga Ramón A Coruña 22  Francia 24-3-2009 4-4-2009 7.700 € 4.400 €
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económicas a través das diversas modalidades for-
mativas.

Neste contexto, a necesidade de manter en todo
momento actualizada a oferta educativa dos centros
xustifica a súa revisión periódica, de xeito que o
alumnado que remate o ensino secundario obrigato-
rio e as modalidades de bacharelato, así como as
persoas adultas, posúan unha oferta de ciclos forma-
tivos de graos medio e superior diversificada e adap-
tada ás súas necesidades e ás demandas do mercado
laboral.

De acordo coas competencias que ten conferidas, a
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Artigo 1º

Modificar parcialmente a oferta educativa publica-
da na Orde do 15 de xuño de 2009 pola que se
actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime
ordinario, por curso completo en modalidade pre-
sencial, en centros públicos da Comunidade Autó-
noma de Galicia para o ano académico 2009-2010,
aumentando a oferta nos centros que se relacionan
no anexo I e deixando de implantarse os que figuran
no anexo II. O Fondo Social Europeo cofinancia nun
80% os gastos de funcionamento e de profesorado
naqueles ciclos formativos relacionados coa socie-
dade da información e da comunicación.

Artigo 2º

Requírese un número mínimo de oito solicitudes
de matrícula admitidas por cada centro educativo
nas cidades da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pon-
tevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e de seis
solicitudes en cada centro do resto de Galicia, para
cada un dos ciclos formativos de grao medio ou
superior. Un número menor de solicitudes exixe a
autorización expresa da Dirección Xeral de Educa-
ción, Formación Profesional e Innovación Educativa
para pór en funcionamento estas ensinanzas e, men-
tres non se dispoña desta autorización, non se pode-
rá formalizar matrícula ningunha. A condición do
número mínimo de alumnado débeselles comunicar
ás persoas interesadas no momento da súa presins-
crición.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízanse a Dirección Xeral de Edu-
cación, Formación Profesional e Innovación Educa-
tiva, a Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, e a Secretaría Xeral para adoptaren as
medidas precisas para a execución desta orde.

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

Santiago de Compostela, 26 de xuño de 2009.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO I 
Ourense 

Concello Código centro Centro Código ciclo Ciclo 

A Pobra de Trives 32015876 IES Xermán 
Ancochea Quevedo 

CS09001 Instalacións 
electrotécnicas 

Pontevedra 

Concello Código centro Centro Código ciclo Ciclo 

Silleda 36020350 IES Pintor Colmeiro CS06002 Xestión comercial 
e márketing 

Ponteareas 36014520 IES Pedra da Auga CMELE01 Instalacións 
eléctricas e 
automáticas 

ANEXO II 

Lugo 

Concello Código centro Centro Código ciclo Ciclo 

Monforte de Lemos 27007259 IES Río Cabe CS11003 Información e 
comercialización 
turísticas 

 

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR

Corrección de erros.-Resolución do 25 de
xuño de 2009 pola que se lles dá publici-
dade aos convenios de colaboración subs-
critos por este organismo no primeiro cua-
drimestre de 2009.

Advertido erro na devandita resolución publicada
no Diario Oficial de Galicia, número 127, do mérco-
res, día 1 de xullo de 2009, cómpre facer a seguinte
corrección:

-Na páxina 11.463, onde di: «Consellería de Tra-
ballo e Benestar»; debe dicir: «Instituto Galego de
Seguridade e Saúde Laboral».

EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS
E SERVIZOS HIDRÁULICOS

Resolución do 15 de xuño de 2009 pola
que se lles dá publicidade aos convenios de
colaboración subscritos por este ente públi-
co no primeiro cuadrimestre do ano 2009.

O artigo 11 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de
transparencia e boas prácticas na Administración
pública galega (DOG nº 136, do 14 de xuño) estable-
ce que as entidades públicas vinculadas ou depen-
dentes da Comunidade Autónoma de Galicia, debe-
rán publicar cuadrimestralmente no Diario Oficial
de Galicia unha relación cos convenios de colabora-
ción asinados no cuadrimestre anterior.
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Polo que antecede, en virtude das facultades que
teño concedidas,

RESOLVO:

Facer pública a relación dos convenios subscritos
pola empresa pública de Obras e Servizos Hidráuli-
cos durante o primeiro cuadrimestre do ano 2009,
que se incorpora como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2009.

Ethel Mª Vázquez Mourelle
Presidenta da Empresa Pública de Obras e Servizos

Hidráulicos

ANEXO

Convenios de colaboración subscritos pola empre-
sa pública de Obras e Servizos Hidráulicos durante
o primeiro cuadrimestre do ano 2009:

-Addenda ao convenio de colaboración entre a
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible, a empresa pública de Obras e Servizos
Hidráulicos, o Concello de LoureNzá e o Instituto
Galego da Vivenda e Solo para a execución da obra
«abastecemento de auga ao polígono industrial de
Vilanova de Lourenzá (Lugo)», clave OH.227.436.

-Convenio de colaboración entre a empresa pública
de Obras e Servizos Hidráulicos e o Concello de Bueu
para a execución das obras de «mellora na bacía do río
Bispo. Bueu (Pontevedra)», clave OH.436.788.

-Convenio de colaboración entre o ente público
Portos de Galicia, a empresa pública de Obras e Ser-
vizos Hidráulicos e o Concello de Ponteceso para a
execución e mantemento dunha estación de bombeo
e colectores de saneamento en terreos da zona de
servizo do porto de Corme (Ponteceso-A Coruña).

-Addenda ao convenio de colaboración entre o
ente público Portos de Galicia, a empresa pública de
Obras e Servizos Hidráulicos e o Concello de Cama-
riñas para a execución e mantemento de colectores
xerais e estación de bombeo na zona de servizo do
porto de Camariñas (A Coruña).

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 22 de xuño de 2009 pola que se
resolve a convocatoria pública para a pro-
visión, polo sistema de libre designación,
dun posto de traballo vacante nesta conse-
llería.

Convocada a provisión, polo sistema de libre
designación, dun posto de traballo vacante na Con-

sellería de Educación e Ordenación Universitaria,
mediante Orde do 11 de maio de 2009 (DOG nº 99,
do 22 de maio), e de conformidade co establecido no
artigo 29.2º do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
da función pública de Galicia, e no artigo 16 do
Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se apro-
ba o Regulamento de provisión de postos de traballo,
promoción profesional e promoción interna, e en uso
das atribucións conferidas polo artigo 17.4º do refe-
rido decreto, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro.-Adxudicarlle destino, no posto de traba-
llo que se indica, á funcionaria que se relaciona no
anexo desta orde.

Segundo.-O cesamento no destino actual da fun-
cionaria que obtivo a praza producirase no prazo de
tres días, contados a partir do seguinte ao da data de
publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

O prazo para a toma de posesión da praza adxudica-
da será de tres días a partir do seguinte ao do cesa-
mento, de tratarse da mesma localidade onde actual-
mente a funcionaria preste servizos, ou dun mes se
radica en distinta localidade, de conformidade co esta-
blecido no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de
marzo, e co disposto na base sétima da convocatoria.

Terceiro.-A xefatura do centro en que cause baixa
a funcionaria, así como a daquel en que obteña pra-
za, realizarán dentro dos prazos sinalados nos pun-
tos anteriores as dilixencias de cesamento e toma de
posesión, das cales se lle dará traslado á Dirección
Xeral da Función Pública.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa,
poderase interpoñer recurso potestativo de reposición
ante o conselleiro de Educación e Ordenación Univer-
sitaria, no prazo dun mes contado a partir do día
seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia, de conformidade co disposto na Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do
13 de xaneiro, ou poderán interpoñer directamente
recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do
contencioso-administrativo competente no prazo de
dous meses contados a partir da mesma data, segun-
do o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, regu-
ladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2009.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO

Apelidos e nome: Marcote Villar, María Pilar.
Nº rexistro persoal: 3325028446 A2059.
Corpo ou escala: auxiliar da Xunta de Galicia.
Grupo: C2.
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Posto de traballo: secretaria de conselleiro.
Código: EDC010000015770001.
Nivel: 20.
Centro directivo: Gabinete do conselleiro.
Localidade: Santiago de Compostela.

Orde do 22 de xuño de 2009 pola que se
anuncia a convocatoria pública para a
provisión, polo sistema de libre designa-
ción, dun posto de traballo vacante nesta
consellería.

De conformidade co establecido no artigo 29.2º do
Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que
se aproba o texto refundido da Lei da función pública
de Galicia, e no artigo 16 do Decreto 93/1991, do 20
de marzo, polo que se aproba o regulamento de provi-
sión de postos de traballo, promoción profesional e
promoción interna, e no uso das atribucións conferidas
polo artigo 17.4º do mesmo decreto, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro.-Anunciar a convocatoria para cubrir,
polo sistema de libre designación, o posto de traba-
llo que se indica no anexo I desta orde.

Segundo.-Poderán concorrer a ela os/as funciona-
rios/as de carreira que reúnan as condicións que
para o posto de traballo se sinalan no anexo I.

Terceiro.-As solicitudes para participar nesta con-
vocatoria presentaranse no rexistro xeral da Conse-
llería de Educación e Ordenación Universitaria (edi-
ficio administrativo San Caetano s/n, Santiago de
Compostela), nos seus departamentos territoriais ou
nas oficinas previstas no artigo 38 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común, no prazo de 15 días contados a partir do
seguinte ao da publicación desta orde no Diario Ofi-
cial de Galicia, segundo o modelo que se inclúe
como anexo II.

Cuarto.-Os/as aspirantes deberán unirlle á peti-
ción un curriculum vitae xustificando documental-
mente os méritos que aleguen.

Quinto.-No caso de que resulte seleccionado/a
para ocupar o posto de traballo que se cita no ane-
xo I desta orde un/ha funcionario/a con destino nou-
tras administracións públicas, tramitarase o seu
traslado a esta comunidade autónoma conforme o
artigo 67 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo,
e as demais disposicións concordantes.

Sexto.-A resolución desta convocatoria farase
pública no Diario Oficial de Galicia e poderá decla-
rarse deserto o posto de traballo, de considerarse
oportuno.

Sétimo.-O prazo de toma de posesión será de tres
días hábiles se o destino anterior radica na mesma
localidade do novo, e dun mes se radica en localida-
de distinta ou comporta o reingreso ao servizo acti-
vo. Este prazo empezarase a contar a partir do día
seguinte ao do cesamento, que se deberá producir
dentro dos tres días hábiles seguintes ao da publica-
ción da resolución no Diario Oficial de Galicia, ou
desde a data en que se comunique a resolución do
traslado á comunidade autónoma para o caso de fun-
cionarios/as doutras administracións públicas.

Se a resolución comporta reingreso ao servizo acti-
vo, o prazo de toma de posesión deberá computarse
desde o día seguinte ao da publicación da resolución
no Diario Oficial de Galicia.

Oitavo.-Contra esta orde, que esgota a vía adminis-
trativa, os interesados poderán interpoñer potestati-
vamente recurso de reposición perante o conselleiro
de Educación e Ordenación Universitaria, no prazo
dun mes contado desde o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia, de confor-
midade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de
novembro, na súa nova redacción dada pola Lei 4/1999,
do 13 de xaneiro, ou poderán interpoñer directamente
recurso contencioso-administrativo perante o xulgado do
contencioso-administrativo competente no prazo de dous
meses contados a partir da mesma data, segundo o esta-
blecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2009.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO I

Denominación do posto: subdirector/a xeral de Uni-
versidades.

Código do posto: ED.C05.00.001.15770.001.

Dependencia: Secretaría Xeral de Universidades.

Localidade: Santiago de Compostela.

Grupo: A1.

Nivel: 30.

Corpo ou escala: xeral/docente.

Complemento específico: 21.320,17 euros.

Tipo de adscrición: A17.

Formación específica: 640.

Descrición de códigos:

A17-Adscrición indistinta a funcionarios da Xunta
de Galicia, Estado e CCAA e persoal docente con
destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

640-Para persoal doutra Administración, curso de
perfeccionamento de galego (requisito indispensable).
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CONSELLERÍA DE SANIDADE

Orde do 26 de xuño de 2009 pola que se
anuncia a convocatoria pública para a
provisión dun posto de persoal directivo no
Complexo Hospitalario de Ourense.

De conformidade co establecido no artigo 59 do
Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG nº 145, do
29 de xullo) de provisión de prazas de persoal esta-
tutario do Servizo Galego de Saúde, e en uso das
atribucións conferidas a esta consellería,

DISPÓN:

Primeiro.-Anunciar a convocatoria para cubrir,
polo sistema de libre designación, o posto de traba-
llo que se indica no anexo I.

Segundo.-As retribucións fixas do posto ofertado
serán as que correspondan de acordo coa orde pola que
se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do
persoal ao servizo da Administración autonómica
vixente. Respecto das retribucións variables serán
establecidas con base no cumprimento anual de obxec-
tivos previamente pactados para cada posto directivo
cos órganos competentes do Servizo Galego de Saúde.

Terceiro.-As solicitudes para participar nesta con-
vocatoria poderán presentarse no rexistro xeral da
Consellería de Sanidade, no das súas delegacións
provinciais ou en calquera das direccións provinciais
do Servizo Galego de Saúde, ademais de nas oficinas
previstas no artigo 38.4º da Lei 4/1999, de modifica-
ción da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común, no prazo de quince días
hábiles, contados a partir do seguinte ao da publica-
ción desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Os interesados deberán presentar, xunto co mode-
lo de solicitude do anexo II, un curriculum vitae e

xustificar mediante certificación ou copia compulsa-
da os méritos que nel aleguen.

Cuarto.-Cumpridos os trámites previstos no dito
decreto, a resolución desta convocatoria farase pública
no Diario Oficial de Galicia, podéndose declarar deser-
to o cargo directivo ofertado.

Quinto.-Consonte os artigos 59 e 60 do citado Decre-
to 206/2005, a forma de provisión da praza ofertada
será o nomeamento de carácter administrativo para o
persoal estatutario ou funcionario con vínculo de fixe-
za ao servizo de calquera administración pública, per-
tencente ao grupo de clasificación que se corresponda
co nivel académico que se require para cada posto
directivo e que se especifica para o posto relacionado
no anexo I. No resto dos supostos, a vinculación forma-
lizarase mediante contrato laboral de alta dirección.

Sexto.-Contra esta orde, que pon fin á vía adminis-
trativa, poderá interpoñerse potestativamente recur-
so de reposición ante este mesmo órgano, no prazo
dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa
publicación. De non estimarse a interposición deste
recurso, poderase interpoñer recurso contencioso-
administrativo ante o xulgado do contencioso-admi-
nistrativo competente, no prazo de dous meses con-
tados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 26 de xuño de 2009.

Mª Pilar Farjas Abadía
Conselleira de Sanidade

ANEXO I

Denominación do posto: director/a de centro.
Titulación requirida: licenciado/a sanitario/a.
Centro directivo: Complexo Hospitalario de Ourense.
Localidade: Ourense.

ANEXO II 
Modelo de solicitude 

DATOS PERSOAIS: 

Primeiro apelido Segundo apelido Nome 

DNI Data de nacemento  

Domicilio, rúa e nº Provincia Localidade Teléfono 

NO CASO DE PRESTAR SERVIZOS NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

Vínculo xurídico                                        Categoría profesional 

Situación administrativa 

Destino actual 

SOLICITO: 

Posto Centro 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE 
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CONSELLERÍA DO MAR

Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se
convoca concurso de méritos para a selec-
ción e nomeamento da dirección dos cen-
tros oficiais de ensino pesqueiro, depen-
dentes desta consellería.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educa-
ción, regula no artigo 135 do capítulo IV a selec-
ción dos directores dos centros públicos mediante
un concurso de méritos entre os funcionarios de
carreira docentes dun corpo do nivel educativo e
réxime a que pertenza o centro, conforme os prin-
cipios de publicidade, mérito e capacidade. A
selección deberá basearse nos méritos académicos
e profesionais acreditados polos aspirantes, valo-
rándose de forma especial o proxecto de dirección
presentado e a experiencia previa no exercicio de
cargos directivos, e será realizada por unha comi-
sión constituída por representantes da Administra-
ción e, polo menos, un terzo dos membros da comi-
sión será profesorado elixido polo claustro e o
outro terzo será elixido entre os membros do con-
sello escolar que non sexan profesores.

Procede, pois, convocar concurso de méritos para
seleccionar os directores dos centros oficiais de
ensino pesqueiro que rematan o seu mandato no
actual curso académico 2008/2009.

Na súa virtude, a Consellería do Mar

DISPÓN:

Primeiro.-Convocatoria.

Convócase concurso de méritos para seleccionar
e nomear as direccións dos centros oficiais de ensi-
no pesqueiro, pertencentes á Consellería do Mar,
que imparten ensinanzas de formación profesional
específica, e que de seguido se relacionan:

Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol.

Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira.

Instituto Galego de Formación en Acuicultura da
Illa de Arousa.

A selección realizarase de conformidade cos
principios de igualdade, publicidade, mérito e
capacidade.

Segundo.-Requisitos de participación.

Para participar neste concurso de méritos para
ser nomeado director dun centro de ensino pes-
queiro deberán reunirse os seguintes requisitos:

a) Ter unha antigüidade como funcionario de
carreira do corpo do nivel educativo e réxime a que
pertenza o centro de polo menos 5 anos.

b) Estar en situación de servizo activo.

c) Ter impartido docencia directa na aula como
funcionario de carreira, durante un período mínimo
de cinco anos, nun centro de ensino pesqueiro que
imparta ensinanzas do mesmo nivel e réxime.

d) Estar prestando servizos nun centro educativo
da Consellería do Mar, cunha antigüidade de polo
menos un curso académico completo á data de
publicación da convocatoria.

e) Presentar un proxecto de dirección para o cen-
tro.

f) Ter capacidade funcional para o desempeño do
cargo e non estar incurso en procesos penais, xudi-
ciais ou de inhabilitación para o cargo.

Terceiro.-Solicitudes e documentación.

A solicitude de participación no concurso de
méritos dirixirase á directora xeral de Desenvolve-
mento Pesqueiro no modelo que se publica como
anexo I nesta convocatoria, presentando tamén:

a) Documentación acreditativa dos méritos aca-
démicos e profesionais alegados en relación co
baremo que se publica no anexo II a esta orde.

b) Proxecto de dirección específico que inclúa,
polo menos, os obxectivos, as liñas de actuación e
a súa avaliación e a proposta directiva en relación
co proxecto educativo do centro.

c) Calquera outra documentación que a candida-
ta ou candidato considere de interese para a súa
solicitude.

Así mesmo, os participantes no concurso de méri-
tos remitirán ao centro docente unha copia do seu
proxecto de dirección.

As solicitudes, así como a documentación a que
se alude no punto anterior, poderanse presentar nas
secretarías dos centros, nos departamentos territo-
riais da Consellería do Mar ou en calquera das
dependencias a que alude o artigo 38 da Lei de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.
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Cuarto.-Prazo de solicitude.

O prazo de presentación de solicitudes e docu-
mentación será de 15 días naturais contados a par-
tir do día seguinte ao da publicación desta orde no
Diario Oficial de Galicia.

Quinto.-Selección de candidatos e comisión de
selección.

A selección dos candidatos á dirección será efec-
tuada por unha comisión nomeada pola directora
xeral de Desenvolvemento Pesqueiro e terá a
seguinte composición:

Como representantes da Administración:

-O xefe de servizo de Ensino e Titulacións Náuti-
co-Pesqueiras, que actuará como presidente.

-Un director dun centro do mesmo nivel e réxime
educativo.

-Un funcionario do servizo de Ensino que actua-
rá, ademais, como secretario da comisión.

Como representantes do centro correspondente:

-Tres profesoras ou profesores elixidos polo
claustro de profesores, en reunión extraordinaria
para estes efectos.

-Tres membros do consello escolar, que non
sexan profesores, elixidos en reunión extraordina-
ria para estes efectos.

En ningún caso os candidatos á dirección pode-
rán formar parte de ningunha das comisións de
selección.

No caso dos representantes do centro, o nomea-
mento realizarase logo da proposta do claustro de
profesores e do consello escolar. Neste último caso
a proposta non poderá recaer nun alumno menor de
dezaseis anos.

A falta de selección dos representantes do claus-
tro de profesores ou do consello escolar non impe-
dirá a constitución e actuación da comisión de
selección.

O baremo aplicable ao concurso de méritos é o
que se publica como anexo II a esta orde.

A comisión de selección poderá ter unha entre-
vista cos candidatos se considera necesario clarifi-
car algúns aspectos do proxecto de dirección.

A cualificación do proxecto de dirección será a
media aritmética das cualificacións de todos os
membros presentes na comisión. Cando entre as
puntuacións outorgadas polos membros da comi-
sión exista unha diferenza de tres ou máis enteiros,
serán automaticamente excluídas as cualificacións
máxima e mínima, e calcularase a puntuación
media das cualificacións restantes.

Sexto.-Revisión da documentación presentada.

A Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesquei-
ro revisará a documentación presentada polos soli-
citantes e notificará aos aspirantes a admisión ou
rexeitamento da súa petición.

A solicitude unicamente poderá ser rexeitada por
incumprimento dalgún dos requisitos exixidos nes-
ta orde ou por estaren incursos en procesos penais
ou de inhabilitación para o exercicio de funcións
na Administración pública.

Contra o rexeitamento da solicitude os aspirantes
poderán presentar reclamación perante a directora
xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, no prazo de
cinco días hábiles contados desde o día seguinte ao
da notificación da desestimación da solicitude.

A Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesquei-
ro comunicará á dirección de cada centro docente
as solicitudes admitidas no concurso de méritos
para o nomeamento da dirección.

Sétimo.-Resolución da comisión de selección.

A comisión de selección avaliará o proxecto de
dirección e os méritos alegados e xustificados polos
aspirantes e publicará as puntuacións outorgadas a
cada aspirante e efectuará a correspondente pro-
posta á directora xeral de Desenvolvemento Pes-
queiro.

Contra as puntuacións outorgadas pola comisión
de selección poderá presentarse reclamación ante a
propia comisión no prazo de cinco días naturais
computados a partir do día seguinte ao da súa
publicación no taboleiro de anuncios dos centros e
da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.

Resoltas as reclamacións presentadas, a comisión
de selección elaborará a relación de aspirantes
seleccionados e proporá á directora xeral de
Desenvolvemento Pesqueiro o nomeamento como
directores, coa indicación do centro para o cal son
propostos, en función da puntuación total outorga-
da.
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A resolución de nomeamento publicarase no
taboleiro de anuncios dos centros e da Dirección
Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.

No suposto de se produciren empates na puntua-
ción total dos aspirantes, estes dirimiranse aten-
dendo sucesivamente aos seguintes criterios:

a) Maior puntuación no proxecto de dirección.

b) Maior puntuación no desempeño de cargos
directivos.

c) Maior antigüidade (número 1 do baremo).

d) Méritos académicos (número 3 do baremo).

Oitavo.-Recursos.

Contra a decisión da comisión de selección,
resolvendo definitivamente o concurso de méritos
de selección e nomeamento da dirección do centro,
cabe recurso de alzada ante a conselleira do Mar,
que se interporá no prazo dun mes contado desde o
día seguinte ao da publicación da resolución de
nomeamento.

Noveno.-Programas de formación.

Os candidatos seleccionados que non teñan reali-
zado funcións de dirección deberán superar un pro-
grama de formación inicial, en colaboración coa
Consellería de Educación e Ordenación Universi-
taria.

O programa inclúe un curso teórico de formación,
cunha duración de oitenta horas, e incorporará no
seu contido aspectos fundamentais do sistema edu-
cativo, a organización, funcionamento e xestión dos
centros docentes, a organización dos recursos
humanos, procedementos de xestión administrativa
e orzamentaria, sistema de calidade, a normativa
en materia de centros, alumnos e profesores e
outros aspectos relativos á función directiva, e un
período de prácticas, tutelado e avaliado polo ser-
vizo de inspección educativa marítimo-pesqueira,
que rematará coa presentación dunha memoria de
resolución de casos prácticos.

Décimo.-Exención do programa de formación ini-
cial.

Estarán exentos de realizar este programa inicial
de formación aqueles aspirantes que acrediten
unha experiencia de polo menos dous anos no exer-
cicio da dirección de centros públicos.

Décimo primeiro.-Nomeamento.

A conselleira do Mar procederá a nomear director
aqueles candidatos seleccionados que teñen reco-
ñecida a categoría de director por un período de
catro anos, e aqueles que inicien un período de for-
mación inicial serán nomeados directores en prác-
ticas por un período dun ano e, unha vez que supe-
ren o programa de formación inicial, directores por
un período de tres anos.

Décimo segundo.-Renovación.

O nomeamento dos directores poderá renovarse,
por petición dos interesados, por períodos de igual
duración, ata un máximo de tres períodos, sempre
que fosen avaliados positivamente no traballo
desenvolvido.

Rematado o seu mandato e, se é o caso, os perío-
dos de prórroga, será necesaria a participación nun
novo concurso para desempeñar a función directiva.

Décimo terceiro.-Nomeamentos con carácter
extraordinario.

Nos supostos de ausencia de candidatos ou cando
a comisión non seleccione a ningún candidato, ou
no caso de non superar o programa inicial, a direc-
ción será nomeada pola conselleira do Mar, por un
período de catro anos, entre funcionarios docentes
que reúnan os requisitos establecidos no artigo 2º
desta orde.

Se o profesor non adquiriu a categoría de direc-
tor, deberá superar o programa de formación inicial
regulado nesta orde.

Disposición adicional

Os profesores acreditados para o exercicio da
dirección dos centros de ensino pesqueiro que non
exercesen como directores ou o fixesen por un perío-
do inferior a catro anos, no caso de resultar seleccio-
nados para o exercicio da dirección estarán exentos
de realizar a fase teórica do curso de formación.

Disposición derradeira

Autorízase a Dirección Xeral de Desenvolvemen-
to Pesqueiro para desenvolver o disposto nesta
orde, que entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de xuño de 2009.

Rosa Quintana Carballo
Conselleira do Mar
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ANEXO II 

Méritos Valoración Documentos xustificativos 

1. Antigüidade 

1.1. Por cada ano de servizo 
como funcionario de carreira 
que supere os cinco exixidos 
como requisito 

Ata 4 puntos 

0,50 puntos 

 

Fotocopia cotexada do título 
administrativo ou credencial 
coas dilixencias das distintas 
posesións e cesamentos que 
tiveren desde o seu 
nomeamento como funcionario 
de carreira. 

2. Desempeño de cargos directivos 
2. 1. Desempeño da dirección  
2.1.1. Por cada ano como 
director dun centro de ensino 
pesqueiro 
 
2.2. Desempeño doutros cargos 
directivos 
2.2.1. Por cada ano como 
vicedirector, subdirector, xefe de 
estudos ou secretario 

Ata 6 puntos 
Ata 3 puntos 
0,50 puntos 
 
 
 
Ata 3 puntos 
 
0,30 puntos 

 
Nomeamento con dilixencia de 
posesión e cesamento ou, de ser 
o caso, certificación en que 
conste que este curso continúa 
no cargo. 
Documento xustificativo do 
nomeamento con expresión da 
duración real do cargo ou, se é 
o caso, certificación en que 
conste que este curso se 
continúa no cargo. 

3. Méritos académicos e outros 
3. 1. Por cada título de doutor  
3. 2. Por cada título de 
licenciado, enxeñeiro ou 
arquitecto distinto do alegado 
para o ingreso no corpo 
3.3. Por cada título de 
diplomado universitario ou 
equivalente do alegado para o 
ingreso no corpo. 
3.4. Pola participación en cursos 
de formación sobre dirección e 
organización de centros en 
proxectos de innovación 
educativa e de calidade. 

Ata 4 puntos 
1 punto 
0,50 puntos 
 
 
 
0,25 puntos 
 
 
 
Ata 2 puntos 

 
Documento xustificativo  
Documento xustificativo  
 
 
 
Documento xustificativo 
 
 
 
Certificado 

4. Proxecto específico 
Polo proxecto específico coa 
proposta directiva en relación 
coa liña do proxecto educativo 
do centro 

 
Ata 10 puntos 

 

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Resolución do 9 de xuño de 2009, da
Dirección de Recursos Humanos, pola que
se emprazan as partes interesadas no
recurso contencioso-administrativo inter-
posto por Paula Rey López.

No Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do
Contencioso-Administrativo, tramítase o recurso
1233/2008 IN (procedemento ordinario), interposto por
Paula Rey López, contra a Resolución do 23 de xullo
de 2008, da División de Recursos Humanos e Desen-
volvemento Profesional, pola que se fan públicos os
acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo
para o ingreso en determinadas categorías de persoal
estatutario do Servizo Galego de Saúde, relativo á bare-
mación definitiva da fase de concurso e á presentación
da documentación dos definitivamente seleccionados
(categoría de persoal de servizos xerais).

O que se notifica para xeral coñecemento de todas as
persoas interesadas no procedemento, que son empra-
zadas para que poidan comparecer no xulgado como
demandadas no prazo de nove días, de conformidade co
previsto no artigo 49 da Lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2009.

Esperanza Fernández Lago
Directora de Recursos Humanos

V. ADMINISTRACIÓN
DE XUSTIZA

XULGADO DE PRIMEIRA
INSTANCIA NÚMERO DEZ
DA CORUÑA

Cédula de citación (188/2009).

Carmen García Pedreira, secretaria do Xulgado de
Primeira Instancia número dez da Coruña, dou fe:

Que nos autos de acollemento familiar que se seguen
nete xulgado co número 188/09, acordouse a citación
de Juan José Montoya Amaya, mediante publicación
da seguinte cédula de citación.

En virtude do acordado polo maxistrado-xuíz de pri-
meira Instancia número dez da Coruña e o seu parti-
do, en resolución desta data, nos autos de acollemen-
to familiar número 188/09, que se seguen neste xul-
gado, acordouse citar a Juan José Montoya Amaya,
actualmente en paradoiro descoñecido, co fin de que
o día dezasete de xullo ás 9.30 horas, compareza nes-
te xulgado para a práctica de dilixencias, prevíndolle
de que, de non verificalo, recaerán sobre el os prexuí-
zos a que houber lugar en dereito.

Na Coruña, 10 de xuño de 2009.

E para que conste e sirva de cicatación, expido o
presente edicto que asino na Coruña o dez de xuño
de dous mil nove.

Carmen García Pedreira
Secretaria xudicial

XULGADO DE PRIMEIRA
INSTANCIA NÚMERO CINCO
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Edicto (569/2007-6).

No procedemento de referencia ditouse a resolu-
ción do teor literal seguinte:

«Sentenza: Santiago de Compostela, dous de abril
de dous mil nove.

Jorge Cid Carballo, maxistrado xuíz do Xulgado de
Primeira Instancia númer cinco de Santiago de Com-
postela, dita sentenza nestes autos de xuízo ordina-
rio, seguidos co número 569/2007-6, por instancia
de Pilar Lourdes Golmar Serto, Fernando Golmar
Serto, José Manuel Golmar Serto, María Luisa Gol-
mar Serto, Natalia Golmar Serto e Ana María Golmar
Serto, representados polo procurador Victorino
Regueiro Muñoz e asistidos polo letrado Carlos M.
Paz Costas, contra José María Marín Díaz, Carolina
Marín Coto e Georgina Marín Coto, sobre acción
declarativa de dominio.
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Decido que, estimando a demanda interposta polo
procurador Victorino Regueiro Muñoz en nome e
representación de Pilar Lourdes Golmar Serto, Fer-
nando Golmar Serto, José Manuel Golmar Serto, María
Luisa Golmar Serto, Natalia Golmar Serto e Ana María
Golmar Serto contra José María Marín Díaz, Carolina
Marín Coto e Georgina Marín Coto, debo declarar e
declaro que o predio descrito no feito primeiro da
demanda, número 410 da zona de concentración par-
celaria de Santa Baia de Oza (Teo-A Coruña), é propie-
dade dos demandantes por sextas e iguais partes. Non
se fai expresa imposición de custas.

Unha vez firme esta sentenza, líbrese mandamen-
to para a inscrición do predio a favor dos demandan-
tes no Rexistro da Propiedade de Padrón.

Esta sentenza non é firme e contra ela pódese inter-
por recurso de apelación ante a Audiencia Provin-
cial, neste mesmo xulgado, no prazo de cinco días
contados a partir do seguinte ao da súa notificación,
por escrito, con sinatura de letrado e procurador, na
forma prevista nos artigos 457 e seguintes da nova
LAC.

Expídase e únase certificación desta resolución ás
actuacións, con inclusión do orixinal no libro de
sentenzas.

Así o pronuncio, mando e asino por esta miña senten-
za, xulgando definitivamente en primeira instancia».

E como consecuencia do ignorado paradoiro de
José María Marín Díaz, Carolina Marín Coto, Geor-
gina Marín Coto e herdeiros de Encarnación Coto
Trazado, expídese este edicto para que sirva de
cédula de notificación.

Santiago de Compostela, quince de abril de dous
mil nove.

A secretaria
Rubricado

XULGADO DE PRIMEIRA
INSTANCIA E INSTRUCIÓN
DE SARRIA

Edicto (801/2008).

O Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de
Sarria fai saber que nos autos de xuízo ordinario
seguidos co número 801/2008 se ditou sentenza, con
data do 15 de abril do ano que corre, cuxo encabe-
zamento e resolución son do teor literal seguinte:

Sentenza

En Sarria (Lugo), o 15 de abril de 2003.

Vistos por Aurelia Bello Fernández, xuíza substitu-
ta do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución úni-

co de Sarria (Lugo), estes autos de xuízo ordinario nº
801/2008 seguidos por instancia de Germán Prado
Bermúdez, representado pola procuradora sra. García
García e asistido polo letrado sr. Álvarez Tejedor, con-
tra a entidade Construcciones Canteiro, S.L., en situa-
ción procesual de rebeldía, contra José Manuel López
Toirán, en situación procesual de rebeldía e contra
Antonio López López, en situación procesual de
rebeldía.

Resolvo que, estimando a demanda presentada
pola representación de Germán Prado Bermúdez
contra a entidade Construcciones Canteiro, S.L, con-
tra José Manuel López Toirán e contra Antonio
López López, debo condenar e condeno os demanda-
dos, solidariamente, a lle aboar ao demandante a
cantidade de 43.881,87 euros, máis os xuros legais
desde a interpelación xudicial ata o efectivo paga-
mento, así como ao pagamento das custas proce-
suais.

Esta resolución non é firme e contra ela cabe a
posibilidade de interpor perante este xulgado recur-
so de apelación dentro dos cinco días seguintes ao
da súa notificación ante a Audiencia Provincial de
Lugo.

Así, por esta miña sentenza, definitivamente xul-
gando en Primeira Instancia, pronúncioo, mándoo e
asínoo.

E para que lle sirva de notificación en forma aos
demandados José Manuel López Toirán, Antonio
López López e Construcciones Canteiro, S.L, expido
e asino este edicto en Sarria o 15 de maio de 2009.

Secretario xudicial
Rubricado

XULGADO DO SOCIAL
NÚMERO UN DA CORUÑA

Edicto (1084/2008).

María Blanco Aquino, secretaria xudicial do Xul-
gado do Social número un da Coruña, fago saber:

Que no procedemento demanda 1084/2008, deste
xulgado do social, seguidos por instancia de Sheila
Silva do Nascemento, Gisele Aparecida Mendoza,
Jessica Bárbara Oliveiras dos Reis, contra a empresa
Ranqui Hostelería, S.L., sobre despedimento, ditouse
auto cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:

«Decido: en atención ao exposto, este órgano xudi-
cial, pola autoridade que lle confire a Constitución,
decidiu:

Que se ten por desistida a Jessica Barbara Olivei-
ra dos Reis fronte á empresa Ranqui Hostelería S.L.
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Que estimo a demanda sobre despedimento formula-
da por Sheila Silva do Nascimiento e Gisela Apareci-
da Mendoza, contra a empresa Ranqui Hostelería S.L.
e, en consecuencia, declaro a improcedencia dos des-
pedimentos efectuados e condeno a empresa indicada
a que readmita inmediatamente as demandantes nas
mesmas condicións que rexían antes de producirse o
despedimento ou ben, por elección do empresario, á
extinción da relación laboral con aboamento á parte
demandante dunha indemnización de 3.189,29 euros
para Sheila e a de 3.774,19 euros para Gisela.

A dita opción deberá exercitarse no termo de cin-
co días a partir da notificación desta sentenza,
mediante escrito ou comparecenza ante este xulga-
do. Transcorrido o dito termo sen que o empresario
optase, entenderase que procede a readmisión.

Calquera que for o sentido da opción, condeno así
mesmo solidariamente a ambas as demandadas a
que satisfagan á demandante os salarios que non
percibisen desde a data dos seus despedimentos
(respectivamente, 6 e 11 de novembro de 2008), ata
a notificación desta resolución, tomando en conside-
ración para tal efecto o salario diario de 32,05 euros
día e tendo en conta a limitación que establece o
Pert. 57.1º do Estatuto dos traballadores e que ata a
data desta sentenza acada a cantidade de 4.615,97
euros para Sheila e 4.455,69 para Gisela.

Notifíquese esta sentenza ás partes, facéndolles
saber que, contra esta, poden interpoñer recurso de
suplicación, que deberá anunciarse ante este xul-
gado no termo de cinco días desde a notificación da
presente sentenza, por comparecencia ou por escri-
to das partes, o seu avogado ou o seu representan-
te legal, designando ao letrado que deberá de inter-
poñelo, sendo posible o anuncio por mera manifes-
tación daquela ao ser notificada, e que será resol-
to, se for o caso e cumpridos os trámites legais,
pola sala do social do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia. A empresa condenada deberá, así mes-
mo, acreditar ao anunciar o recurso ter consignado
o importe da condena na conta de consignacións
deste xulgado, aberta en Banesto, conta nº1531,
clave 60, podendo substituírse por aseguramento
mediante aval bancario, constanto a responsabili-
dade solidaria do avalista, máis outra cantidade de
150,25 euros, na conta número 1531, clave 65, e
en calidade de depósito e en impreso separado da
condena.

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

Asinada.

E para que lle sirva de notificación en legal forma
a Ranqui Hostelería S.L., en ignorado paradoiro,
expido a presente para a súa inserción no boletín
oficial da provincia.

Coruña, 25 de maio de 2009.

María Blanco Aquino
Secretaria xudicial

Edicto (114/2009).

María Blanco Aquino, secretaria xudicial do Xul-
gado do Social número un da Coruña, fai saber que
no procedemento de demanda 114/2009 deste xul-
gado do social, seguido por instancia de María
Esther Varela Fernández e María Jesús Varela Fer-
nández contra a empresa Promogar Atlántico, S.L.,
sobre despedimento, ditouse auto do teor literal
seguinte:

«En atención ao exposto, este órgano xudicial,
pola autoridade que lle confere a Constitución, deci-
diu:

Que estimo a demanda sobre despedimento formu-
lada por María Esther Varela Fernández e María
Jesús Varela Fernández, contra a empresa Promogar
Atlántico, S.L., e, en consecuencia, declaro a impro-
cedencia dos despedimentos efectuados.

Así mesmo declaro, con data de efectos do día de
hoxe, 25 de maio de 2009, a extinción da relación
laboral existente entre as partes. A empresa debera-
lles aboar ás traballadoras a correspondente indem-
nización por despedimento, así como os salarios de
tramitación xerados desde a data do despedimento
(18 de decembro de 2008) ata a desta resolución e
que supoñen as seguintes cantidades:

*Nome: Mª Jesús Varela Fernández.

Indemnización de despedimento: 3.091,31 euros.

Salarios de tramitación: 3.608,09 euros.

*Nome: Mª Esther Varela Fernández.

Indemnización de despedimento: 3.091,31 euros.

Salarios de tramitación: 3.608,09 euros.

Así mesmo, absolvo o Fogasa, sen prexuízo da súa
responsabilidade subsidiaria nos casos previstos no
artigo 33 do Estatuto dos traballadores.

Notifíqueselles esta sentenza ás partes, ás que se
lles fará saber que contra a referida sentenza poden
interpor recurso de suplicación, que deberá anunciar
o seu avogado ou representante legal designado para
o efecto ante este xulgado no prazo de cinco días con-
tado desde a notificación desta sentenza, por compa-
recencia ou por escrito das partes, designando o letra-
do que o deberá interpor. É posible o anuncio por
mera manifestación da parte recorrente ao ser notifi-
cada e será resolto, de ser o caso, e cumpridos os trá-
mites legais, pola Sala do Social de Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia. A empresa condenada deberá,
ademais, acreditar, ao anunciar o recurso, ter deposi-
tado o importe da condena na conta de consignacións
deste xulgado, aberta no Banesto, conta número 1531,
clave 60, que se pode substituír polo aseguramento
mediante aval bancario, coa constancia da responsa-
bilidade solidaria do avalista, máis outra cantidade de
150,25 euros na conta número 1531, clave 65, e en
calidade de depósito, nun impreso separado do do
importe da condena.
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Así, por esta miña sentenza, pronúncioo, mándoo e
asínoo».

E para que sirva de notificación en legal forma a
Promogar Atlántico, S.L., en ignorado paradoiro,
expido este edicto para a súa inserción no Diario
Oficial de Galicia.

A Coruña, 25 de maio de 2009.

María Blanco Aquino
Secretaria xudicial

Edicto (990/2008).

María Blanco Aquino, secretaria xudicial do Xul-
gado do Social número un da Coruña, fago saber:

Que no procedemento de demanda 990/2008 des-
te xulgado do Social, seguido por instancia de Fran-
cisco García Castro, contra a empresa Marada, S.L.,
Juan Ramón Parada López, Fogasa, sobre ordinario,
foi ditada a sentenza cuxa parte dispositiva é do teor
literal seguinte:

«Parte dispositiva

En atención ao exposto, este órgano xudicial, pola
autoridade que lle confire a Constitución, decidiu:

Estimar a demanda formulada por Francisco Gar-
cía Castro contra a empresa Marada, S.L., polo que
condeno a empresa demandada a aboar á parte
demandante a cantidade de 10.400 € polos concep-
tos recoñecidos como debidos nesta resolución, e
isto coa absolución de Juan Ramón Parada López e
o Fogasa, sen prexuízo da responsabilidade deste
organismo nos casos previstos no artículo 33 do
Estatuto dos traballadores.

Notifíquese esta sentenza ás partes e fágaselles
saber que contra ela poden interpor recurso de
suplicación, que se deberá anunciar ante este xulga-
do no termo de cinco días desde a notificación des-
ta sentenza, por comparecencia, ou por escrito das
partes, o seu avogado ou o seu representante legal,
designando o letrado que o deberá interpor, sendo
posible o anuncio por mera manifestación daquela
ao ser notificada, e que será resolto, se fór o caso e
cumpridos os trámites legais, pola Sala do Social do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A empresa
condenada deberá, asímesmo, demostrar, ao anun-
ciar o recurso, ter consignado o importe da condena
na conta de consignacións deste xulgado, que se
pode substituír por aseguramento mediane aval ban-
caro, constando a responsabilidade solidaria do ava-
lista, máis outra cantidade de 150,25 €, na mesma
conta e en calidade de depósito e en impreso sepa-
rado ao importe da condena.

Así o pronuncio, mando e asino por esta miña sen-
tenza».

E para que sirva de notificación en legal forma a
Marada, S.L., en ignorado paradoiro, expido este
edicto para a súa inserción no Diario Oficial de
Galicia.

A Coruña, 29 de maio de 2009.

María Blanco Aquino
Secretaria xudicial

Edicto (128/2009).

María Blanco Aquino, secretaria xudicial do Xul-
gado do Social número un da Coruña, fago saber que
no procedemento de demanda 128/2009 deste xul-
gado do social, seguido por instancia de María Bar-
ca Gago Pérez contra a empresa Javier Deben
Gómez e o Fogasa, sobre despedimento, ditouse auto
cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:

«Resolución:

En atención ao exposto, este órgano xudicial, pola
autoridade que lle confire a Constitución, decidiu:

Que estimo a demanda sobre despedimento formu-
lada por María Barca Gago Pérez, contra a empresa
Javier Deben Gómez, e, en consecuencia, declaro a
improcedencia do despedimento efectuado. Así
mesmo declaro, con data de efectos do día de hoxe,
25 de maio de 2009, a extinción da relación laboral
existente entre as partes, e condeno a empresa
demandada a estar e pasar polas anteriores declara-
cións e a que lle aboe á parte demandante a cantida-
de de 6.841,88 euros en concepto de indemnización
por despedimento improcedente e 897,06 euros por
salarios de tramitación.

Así mesmo absolvo o Fogasa, sen prexuízo da súa
responsabilidade subsidiaria nos casos previstos no
artigo 33 do Estatuto dos traballadores.

Notifíqueselles esta sentenza ás partes e fágaselles
saber que contra ela poden interpoñer recurso de
suplicación no prazo de cinco días ante a Sala do
Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
contados desde a súa notificación e conforme os arti-
gos 188 e seguintes da Lei de procedemento laboral,
pasados os cales quedará firme en dereito e proce-
derase ao seu arquivo.

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

E para que lle sirva de notificación en legal forma
á empresa Javier Deben Gómez, en ignorado para-
doiro, expido este edicto para a súa inserción no
Diario Oficial de Galicia.

A Coruña, 1 de xuño de 2009.

María Blanco Aquino
Secretaria xudicial
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XULGADO DO SOCIAL
NÚMERO DOUS DA CORUÑA

Cédula de notificación de sentenza
(414/2007).

Eu, María Jesús Hernando Arenas, secretaria
xudicial do Xulgado do Social número dous da Coru-
ña, dou fe e testemuño:

En autos seguidos ante este Xulgado do Social,
tramitados baixo o número 414/07 por instancia de
Celestino Figueroa Figueroa contra a empresa Cas-
tor Hanglands International Limited y otras sobre IT,
ditouse a seguinte:

Sentenza: na cidade da Coruña, o 30-4-2009 Bea-
triz Seijo Dopico, maxistrada-xuíza do social núme-
ro dous desta cidade, viu os presentes autos de xuí-
zo número 414/07 seguidos por instancia de Celesti-
no Figueroa Figueroa, maior de idade, representado
e asistido polo letrado sr. Naviera Couceiro, contra a
empresa Castor Hanglands International Limited
que non compareceu en autos, sendo obxecto da
reclamación, IT.

Seguen feitos e fundamentos de dereito.

Decido que debo estimar e estimo a demanda
interposta por Celestino Figueroa Figueroa, sucedi-
do pola súa irmá e herdeira Peregrina Figueroa
Figueroa contra a empresa Castor Hanglands Inter-
national Limited, Mutua Fraternidad Muprespa,
INSS, TXSS, condenando a demandada a lle aboar
ao demandante a cantidade de 2.858,90 euros polos
conceptos reclamados na demanda máis os xuros
legais devengados pola devandita suma desde a data
do emprazamento. Ademais imponse á empresa
unha sanción de 300 euros por mala fe, e a obriga de
aboarlle os honorarios do letrado da parte actora. Así
mesmo, declárase a responsabilidade subsidiaria da
Mutua Franternidad-Muprespa polo pagamento do
subsidio reclamado 2.858,90 euros, absolvendo o
INSS e a TGSS das pretensións deducidas na súa
contra.

Notifíqueselles esta resolución ás partes, ás que se
lles fará saber que contra ela só cabe recurso de supli-
cación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
anunciándose ante este xulgado no prazo de cinco días
contado a partir da notificación desta sentenza e, no
propio termo, se recorrente non goza do beneficio da
xustiza gratuita deberá, ao anuncialo, entregar o xusti-
ficante acreditativo de consignación da cantidade
obxecto da condena na conta de depósitos e consigna-
cións que este xulgado ten aberta no Banesto desta
cidade, co número de conta 0030-6349-0000-1532-
60-414/07.

E, así mesmo, deberá, no momento de interpor o
recurso, consignar a cantidade de 150,25 euros en
concepto de depósito na conta 0030-6349-0000-
1532-65-414/07.

Así, por esta miña sentenza, definitivamente xul-
gando en primeira instancia, o pronúncioo, mándoo
e asínoo.

E para que sirva de notificación a Castor Han-
glands International Limited que ten o seu enderezo
descoñecido, mediante a súa publicación no Diario
Oficial de Galicia e coa advertencia de que as
seguintes notificacións se farán nos estrados do xul-
gado, agás as que sexan emprazamentos, autos e
sentenzas, expido e asino esta cédula de notificación
na Coruña o 29 de maio de 2009.

María Jesús Hernando Arenas
Secretaria xudicial

Cédula de notificación de sentenza
(121/2009).

Eu, María Jesús Hernando Arenas, secretaria
xudicial do Xulgado do Social número dous da Coru-
ña, dou fe e testemuño de que en autos seguidos
perante este xulgado do social, tramitados baixo o
número 121/2009 por instancia de Ángel Dionisio
Lumbreras Rodríguez contra a empresa Dyme Tele-
com, S.L. sobre despedimento, ditouse a seguinte
sentenza:

«Na cidade da Coruña o 26 de maio de 2009. Bea-
triz Seijo Dopico, xuíza sustituta do social número
dous desta cidade, viu os presentes autos de xuízo
número 121/2009, seguidos por instancia de Ángel
Dionisio Lumbrerras Rodríguez, con DNI
32803755-M asistido polo sr. Novoa-Cisneros Gar-
cía, contra a empresa Dyme Telecom, S.L. que non
compareceu nos autos, sendo o obxecto da reclama-
ción, despedimento.

(Seguen feitos e fundamentos de dereito).

Decido que debo estimar e estimo integramente a
demanda interposta por Ángel Dionisio Lumbreras
Rodríguez, con DNI 32803755-M contra Dyme Tele-
com, S.L., cualifico como improcedente o despedi-
mento do 30-12-2008 e declaro extinguida a rela-
ción laboral do demandante coa demandada con
efectos de hoxe, 26-5-2009, e condeno a demandada
a estar e pasar pola devandita declaración e a lle
aboar ao demandante as cantidades seguintes:

Indemnización: 3.973,72 euros (78,75 días*50,46
euros día).

Salarios: 7.417,62 euros (31-12-2008/26-5-2009).

Notifíqueselles esta resolución ás partes, ás cales se
lles fará saber que contra ela só cabe recurso de supli-
cación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
anunciándose ante este xulgado no prazo de cinco días
contado a partir da notificación desta sentenza e, no
propio termo, se o recorrente non goza do beneficio da
xustiza gratuíta deberá, ao anuncialo, entregar o com-
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probante de consignación da cantidade obxecto da
condena na conta de depósitos e consignacións que
este xulgado ten aberta no Banesto desta cidade, co
número de conta 003063490000153260121/09.

E, así mesmo, deberá, no momento de interpor o recur-
so, consignar a cantidade de 150,25 euros en concepto
de depósito na conta 003063490000153265121/09.

Así, por esta miña sentenza, definitivamente xul-
gando en primeira instancia, pronúncioo, mándoo e
asínoo».

E para que lle sirva de notificación á empresa
Dyme Telecom, S.L., que ten o seu enderezo desco-
ñecido, mediante a súa publicación no Diario Ofi-
cial de Galicia, e coa advertencia de que as seguin-
tes notificacións se farán nos estrados do xulgado,
agás as que sexan emprazamentos, autos e senten-
zas, expido e asino esta cédula de notificación.

A Coruña. 10 de xuño de 2009.

María Jesús Hernando Arenas
Secretaria xudicial

XULGADO DO SOCIAL
NÚMERO TRES DA CORUÑA

Cédula de notificación de sentenza
(1113/2008).

Juan Rey Pita, secretario do Xulgado do Social
número tres da Coruña, dou fe e certifico que neste
xulgado se seguen autos nº 1113/2008, por instancia
de José María Santos Rodríguez contra Antolín Her-
mida Armesto e outros sobre despidemento, nos que
recaeu sentenza en data 21 de abril de 2009 que,
copiada nos particulares necesarios, di así:

«Que estimando a demanda formulada por José Mª
Santos Rodríguez, declaro a improcedencia do seu
despedimento e ao estar a empresa pechada e sen
posibilidade de readmisión, declaro a extinción do
seu contrato de traballo na data desta resolución,
condenando a empresa Farmacom Comunicación
Global, S.L. e Arco Área Comunicación, S.A. a que de
forma solidaria o indemnice coa cantidad de
9.126,99 euros e no concepto de salarios de tramita-
ción a de 7.472,10 euros.

Absolvo da demanda a administración das empre-
sas Antolín Hermida Armesto.

Notifíquese esta resolución ás partes facéndolles
saber que contra esta cabe interponer recurso de
suplicación ante o Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, sala do social, debendo anuncialo previa-
mente ante este xulgado do social, no prazo de cin-
co días hábiles a partir do día seguinte ao da súa
notificación.

Previndo a empresa demandada que, para recorrer,
deberá acreditar o ingreso na conta de consignacións
código 1533 0000 60 1113 08 de Banesto (0030)
desta cidade denominada conta do Xulgado do
Social número tres, o importe da condena e 150,25
euros en concepto de depósito, sen os cales requisi-
tos non será admitido a trámite o recurso, quedando
firme a sentenza.

Así, por esta miña sentenza, da que se unirá certi-
ficación aos autos orixinais para a súa notificación e
cumprimento, xulgando, pronúncioo, mándoo e asi-
noo.

E para que conste, para efectos da súa publicación
no Diario Oficial de Galicia co fin de que sirva de
notificación en forma á Farmacom Comunicación
Global, S.L. Antolín Hermida Armesto y Arco Área
de Comunicación, S.A.

A Coruña, 25 de maio de 2009.

Juan Rey Pita
Secretario xudicial

Cédula de notificación de sentenza
(659/2007).

Juan Rey Pita, secretario do Xulgado do Social
número tres da Coruña, dou fe e certifico que neste
xulgado se seguen os autos número 659/2007, por
instancia de Marta San Miguel Suárez contra a Clí-
nica Dental Alberto Barreiro, S.L., sobre desempre-
go, nos cales recaeu sentenza o 14 de maio de 2009
que, copiada nos particulares necesarios, di así:

Que, estimando en parte a demanda formulada por
Marta San Miguel Suárez, declaro que a base regu-
ladora da prestación por desemprego ascende á can-
tidade de 37,01 euros diarios, da cal resulta respon-
sable por 29,91 euros a entidade xestora e a empre-
sa Clínica Dental Alberto Barreiro S.L., pola diferen-
za, sen prexuízo da obriga do Instituto Nacional de
Emprego do aboamento da totalidade da prestación
podendo subrogarse nos dereitos do traballador para
coa empresa.

Notifíquesenos esta resolución as partes facéndo-
lles saber que contra ela cabe interpoñer recurso de
suplicación perante o Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, Sala do Social, debendo anuncialo ante
este Xulgado do Social, no prazo de cinco días hábi-
les a partir do día seguinte ao da súa notificación.

Así, por esta miña sentenza, da que se unirá certi-
ficación aos autos orixinais para a súa notificación e
cumprimento, xulgando, pronúncioo, mándoo e así-
noo.

E, para que conste, para os efectos da súa publica-
ción no Diario Oficial de Galicia, co fin de que sir-
va de notificación en forma á Clínica Dental Alberto
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Barreiro, S.L., expido e asino esta cédula na Coruña,
o 12 de xuño de 2009.

Juan Rey Pita
Secretario xudicial

XULGADO DO SOCIAL
NÚMERO CATRO DA CORUÑA

Cédula de notificación de sentenza
(404/2007).

María del Mar Barral Pérez, secretaria xudicial do
Xulgado do Social número catro da Coruña, fago
saber que no procedemento de demanda 404/2007
deste xulgado do social, seguido por instancia de
Juan Manuel Iglesias Fraga contra a empresa Cons-
tructora Exporvey, S.L., Fremap, o Instituto Nacional
da Seguridade Social (INSS) e a Tesouraría Xeral da
Seguridade Social, sobre seguridade social, ditouse
a resolución do teor literal seguinte:

«Decido que debo estimar a falta de lexitimación
pasiva alegada pola mutua Freñmap e, así mesmo,
debo desestimar e desestimo a demanda formulada
por Juan Manuel Iglesias Fraga contra o Instituto
Nacional da Seguridade Social, a Tesouraría Xeral
da Seguridade Social, a mutua Fremap e a empresa
Constructora Exporvey, S.L., e absolvelas das preten-
sións formuladas contra elas.

Notifíqueselles esta sentenza ás partes e fágaselles
saber que contra ela poden interpoñer recurso de
suplicación, que deberá anunciarse ante este xulga-
do no termo de cinco días desde a notificación desta
sentenza, bastando para iso a mera manifestación da
parte ou do seu avogado ou representante, ao lle facer
a notificación desta, do seu propósito de interpoñelo.
Tamén se poderá anunciar por comparecencia ou por
escrito das partes, do seu avogado ou representante
ante este xulgado e que será resolto, de ser o caso, e
cumpridos os trámites legais, pola Sala do Social do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

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

E, para que lle sirva de notificación en legal forma
a Constructora Exporvey, S.L., en ignorado paradoi-
ro, expido este edicto para a súa inserción no Diario
Oficial de Galicia.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes
comunicacións se farán nos estrados deste xulgado,
agás as que revistan forma de auto ou sentenza, ou
se trate de emprazamento.

A Coruña, 9 de xuño de 2009.

María del Mar Barral Pérez
Secretaria xudicial

XULGADO DO SOCIAL
NÚMERO DOUS DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Edicto (113/2009).

Mercedes Rodríguez Fraga, secretaria xudicial do
Xulgado do Social número dous de Santiago de Com-
postela, fago saber que no procedemento deman-
da 113/2009 deste xulgado do social, seguidos por
instancia de Elvira Rodríguez Pazos contra a empre-
sa Pasteadores Castelao, S.L., sobre despedimento,
ditouse sentenza cuxa parte dispositiva é do teor
literal seguinte:

«Decido, estímase a demanda formulada polo
menor Juan Carlos Álvarez Rodríguez, representado
pola súa nai, Elvira Rodríguez Pazos, fronte a Pas-
teadores Castelao, S.L. e en consecuencia:

-Declárase improcedente o despedimento efectua-
do pola demandada Pasteadores Castelao, S.L. ao
demandante Juan Carlos Álvarez Rodríguez.

-Condénase a Pasteadores Castelao, S.L. a que no
prazo de cinco días desde a data da notificación da
sentenza, opte entre a readmisión inmediata do
demandante nas mesmas condicións que posuía con
anterioridade, ou o aboamento da indemnización de
2.357,82 euros máis, en ambos os casos, o aboamen-
to dos salarios de tramitación que, desde a data do
despedimento ata a presente, importan 4.243,32
euros, aos que deberán engadirse os que se deven-
guen ata a súa notificación a razón de 39,29 euros
diarios.

Notifíquese a presente resolución ás partes.

Contra esta resolución cabe recurso de suplicación
perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o
cal deberá anunciarse neste xulgado no prazo dos
cinco días seguintes ao da notificación desta resolu-
ción abondando a manifestación da parte ou do seu
avogado ou representante dentro do prazo indicado.

Se o recorrente non goza do beneficio de xustiza
gratuíta deberá, ao tempo de anunciar o recurso ter
consignado a cantidade obxecto da condena, así
como o depósito de 150,25 euros na conta de depó-
sitos e consignacións que ten aberta este xulgado
facendo constar no ingreso o número de procede-
mento.

Así o acorda, manda e asina Nicolás E. Pita Llove-
res, maxistrado do Xulgado do Social número dous
de Santiago de Compostela (A Coruña)».

E para que lle sirva de notificación en legal forma
a Pasteadores Castelao, S.L, en ignorado paradoiro,
expido a presente para a súa inserción no Diario Ofi-
cial de Galicia.

Advírtese ao destinatario que as seguintes comuni-
cacións se farán nos estrados deste xulgado, agás as
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que revistan forma de auto ou sentenza, ou se trate
de emprazamento.

Santiago de Compostela, 4 de xuño de 2009.

Mercedes Rodríguez Fraga
Secretaria xudicial

VI. ANUNCIOS

a) DA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA

Acordo do 26 de maio de 2009, do Depar-
tamento Territorial da Coruña, polo que se
somete a información pública a petición de
autorización da instalación eléctrica que
se cita. (Expediente IN407A 09/23).

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de
novembro (BOE nº 285), do sector eléctrico, e no títu-
lo VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro
(BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de
transporte, distribución, comercialización, subminis-
tración e procedementos de autorización de instala-
cións de enerxía eléctrica, sométese a información
pública a petición de autorización administrativa da
instalación eléctrica que se cita:

Solicitante: Electra del Jallas, S.A.

Domicilio social: pza. de Constitución, 17, 15270
Cee (A Coruña).

Denominación: L.M.T.S., C.T.C. e R.B.T. Raso.

Situación: concello de Cee.

Características técnicas:

Liña eléctrica de media tensión subterránea a 20 kV
de 806 m de lonxitude en condutor RHZ-1 de 240
mm2 Al, coa orixe en paso-aereo-subterráneo en apoio
existente da L.M.T.A. POT803 Agreiras e final no C.T.
prefabricado compacto de manobra exterior de 160
kVA denominado Raso, conexión coa R.B.T. en condu-
tor RX e XZ1. Concello de Cee.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren
afectadas poderán examinar o expediente e presentar as
súas alegacións neste departamento territorial, situado no
edificio administrativo de Monelos, s/n, 15071 A Coruña,
no prazo de vinte días, a partir da última publicación.

A Coruña, 26 de maio de 2009.

José Luis Suárez Cerviño
Xefe territorial da Coruña

Acordo do 26 de maio de 2009, do Depar-
tamento Territorial da Coruña, polo que se
somete a información pública a petición de
autorización da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 09/45).

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de
novembro (BOE nº 285), do sector eléctrico, e no títu-
lo VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro
(BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de
transporte, distribución, comercialización, subminis-
tración e procedementos de autorización de instala-
cións de enerxía eléctrica, sométese a información
pública a petición de autorización administrativa da
instalación eléctrica que se cita:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Domicilio social: avda. de Arteixo, 171, 15007
A Coruña.

Denominación: anexo I Recuamento L.M.T. en avda.
do Mar.

Situación: concello de Narón.

Características técnicas:

Liña eléctrica de media tensión subterránea, a 15 kV,
cunha lonxitude de 224 m, coa orixe e final na L.M.T.A.
Polígono da Gándara, condutor tipo RHV. Concello de
Narón.

Todas aquelas persoas ou entidades que se conside-
ren afectadas poderán examinar o expediente e pre-
sentar as súas alegacións neste departamento territo-
rial, sito no edificio administrativo de Monelos, s/n,
15071 A Coruña, no prazo de vinte días, a partir da
última publicación.

A Coruña, 26 de maio de 2009.

José Luis Suárez Cerviño
Xefe territorial da Coruña

Acordo do 26 de maio de 2009, do Depar-
tamento Territorial da Coruña, polo que se
somete a información pública a petición de
autorización da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 09/185).

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de
novembro (BOE nº 285), do sector eléctrico, e no títu-
lo VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro
(BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de
transporte, distribución, comercialización, subminis-
tración e procedementos de autorización de instala-
cións de enerxía eléctrica, sométese a información
pública a petición de autorización administrativa da
instalación eléctrica que se cita:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.
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Domicilio social: avda. de Arteixo 171, 15007
A Coruña.

Denominación: L.M.T.S., C.T. rúa Vila de Negreira-
rúa Corcubión.

Situación: concello de Carballo.

Características técnicas:

Liña eléctrica de media tensión subterránea, a 15 kV,
cunha lonxitude de 312 m, coa orixe e final na L.M.T.S.
CBL-703A, tramo entre C.T. Instituto e C.T. Gran Vía
nº 134 unha vez entre e saia no C.T. proxectado, en
condutor tipo RHZ1-OL-3×1×240 mm2.

Centro de transformación en edificio, cunha potencia
de 400 kVA relación de transformación de 15.000/400-
230 V. Concello de Carballo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se conside-
ren afectadas poderán examinar o expediente e pre-
sentar as súas alegacións neste departamento territo-
rial, situado no edificio administrativo de Monelos
s/n, 15071 A Coruña, no prazo de vinte días, a partir
da última publicación.

A Coruña, 26 de maio de 2009.

José Luis Suárez Cerviño
Xefe territorial da Coruña

Acordo do 26 de maio de 2009, do Depar-
tamento Territorial da Coruña, polo que se
somete a información pública a petición de
autorización da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 09/219).

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de
novembro (BOE nº 285), do sector eléctrico, e no títu-
lo VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro
(BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de
transporte, distribución, comercialización, subminis-
tración e procedementos de autorización de instala-
cións de enerxía eléctrica, sométese a información
pública a petición de autorización administrativa da
instalación eléctrica que se cita:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Domicilio social: avda. de Arteixo, 171 15007
A Coruña.

Denominación: L.M.T.S., C.T.C. Alto do Rial-Cas-
tiñeiras.

Situación: concello de Ribeira.

Características técnicas:

Liña eléctrica de media tensión subterránea, a 20
kV, cunha lonxitude de 376 m, coa orixe na C.T.C.

Camiño da Igrexa, condutor tipo RHZ-1 12/20 kV-3
(1×240) Al, e final no C.T. proxectado.

Centro de transformación prefabricado, cunha
potencia de 250 kVA e relación de transformación
de 20.000/400-230 V. Concello de Ribeira.

Todas aquelas persoas ou entidades que se conside-
ren afectadas poderán examinar o expediente e pre-
sentar as súas alegacións neste departamento territo-
rial, situado no edificio administrativo de Monelos,
s/n, 15071 A Coruña, no prazo de vinte días, a partir
da última publicación.

A Coruña, 26 de maio de 2009.

José Luis Suárez Cerviño
Xefe territorial da Coruña

Acordo do 27 de maio de 2009, do Depar-
tamento Territorial da Coruña, polo que se
somete a información pública a petición de
autorización da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 09/224).

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de
novembro (BOE nº 285), do sector eléctrico, e no títu-
lo VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro
(BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de
transporte, distribución, comercialización, subminis-
tración e procedementos de autorización de instala-
cións de enerxía eléctrica, sométese a información
pública a petición de autorización administrativa da
instalación eléctrica que se cita:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Domicilio social: avda. de Arteixo, 171, 15007
A Coruña.

Denominación: L.M.T.S. Chamín de Abaixo.

Situación: concello de Arteixo.

Características técnicas:

Liña eléctrica de media tensión subterránea, a
15/20 kV cunha lonxitude de 76 m, coa orixe na
L.M.T.S., C.T. urbanización Barrañán, condutor tipo
RHZ1-2OL-12/20 kV-3 (1×240) Al. Concello de
Arteixo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se conside-
ren afectadas poderán examinar o expediente e pre-
sentar as súas alegacións neste departamento territo-
rial, situado no edificio administrativo de Monelos,
s/n, 15071 A Coruña, no prazo de vinte días, a partir
da última publicación.

A Coruña, 27 de maio de 2009.

José Luis Suárez Cerviño
Xefe territorial da Coruña
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Resolución do 18 de maio de 2009, do
Departamento Territorial de Pontevedra,
pola que se somete a información pública
a petición de autorización da instalación
eléctrica que se cita. (Expediente IN407A
09/475-4).

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de
novembro, e no artigo 125 do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades
de transporte, distribución, comercialización, submi-
nistración e procedementos de autorización de instala-
cións de enerxía eléctrica, sométese a información
pública a petición de autorización da instalación eléc-
trica que se cita:

Solicitante: Eléctrica de Moscoso, S.L.

Domicilio social: avda. do Concello, nº 21, 36830
A Lama.

Denominación: L.M.T. Mourelle-Queidores.

Situación: concello de Mondariz.

Características técnicas:

Liña de media tensión de 20 kV (apoio 1-10) cunha
lonxitude de 300 metros con condutores LA56, LA78
(apoio 10-16).

Todas aquelas persoas ou entidades que se consi-
deren afectadas poderán presentar as súas alega-
cións neste departamento territorial, avda. Fernán-
dez Ladreda 43, 36003 Pontevedra, no prazo de vin-
te días. Así mesmo, e durante o mencionado prazo,
tamén se poderá examinar o proxecto da instalación.

Pontevedra, 18 de maio de 2009.

Ramón Barreiro García
Xefe territorial de Pontevedra

Resolución do 29 de maio de 2009, do
Departamento Territorial da Coruña, pola
que se autoriza e se aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 08/496).

Visto o expediente para o outorgamento de autori-
zación administrativa e a aprobación do proxecto de
execución da instalación eléctrica que a seguir se
cita:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Domicilio social: avda. de Arteixo, 171, 15007-
A Coruña.

Denominación: subestación Río do Pozo 132/15 kV.

Situación: Narón.

Características técnicas:

Dous transformadores de potencia nominal unita-
ria 30 MVA e relación de transformación 132/15 kV.
Preparada a obra civil para unha futura ampliación
para outro transformador de 30 MVA.

Parque de 132 kV situado no interior do edificio
constituído por seis (6) celas: dúas (2) de posición de
liña, dúas (2) de posición de transformadores, unha
(1) posición de axuste e unha (1) de posición de
medida. As celas son blindadas, con illamento SF6,
equipadas con interruptores, seccionadores, trafos de
intensidade e tensión, terminais para cable illado e
compartimento de protección.

Parque de 15 kV e servizos auxiliares:

Constituído por dezaoito (18) celas equipadas con
elementos de manobra, protección e medida: doce
(12) de posición de liña, dúas (2) de posición de trans-
formador, unha (1) posición de medida, unha (1) posi-
ción de axuste e dúas (2) posición de transformador
para servizos auxiliares.

Servizos auxiliares con dous (2) trafos de 160 kVA de
potencia unitaria e relación de transformación 15/042 kV
e dúas (2) baterías de condensadores e armarios de baixa
tensión.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro (BOE nº 285), do sector eléctrico,
e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan
as actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, subministración e procedementos de autoriza-
ción de instalacións de enerxía eléctrica, este departa-
mento territorial resolve:

Autorizar e aprobar o proxecto de execución da
devandita instalación, cuxas características se axus-
tarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás
condicións técnicas e de seguridade establecidas nos
regulamentos de aplicación.

Esta autorización outórgase sen prexuízo das conce-
sións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con
outras disposicións que resulten aplicables e, en espe-
cial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente.

A instalación executarase nun prazo non superior
a un ano, contado a partir da data desta resolución.

Contra esta resolución poderase interpor recurso de
alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no
prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da
notificación desta resolución; tamén se poderá interpor
calquera outro recurso que se considere pertinente.

A Coruña, 29 de maio de 2009.

José Luis Suárez Cerviño
Xefe territorial da Coruña
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Resolución do 1 de xuño de 2009, do
Departamento Territorial de Ourense, pola
que se somete a información pública a peti-
ción de autorización da instalación eléctri-
ca L.M.T. e C.T. San Antonio no concello da
Rúa. (Expediente IN407A 09/60-3).

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de
novembro, e no artigo 125 do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro, sométese a información pública a
petición de autorización da instalación eléctrica que
se cita:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.

Denominación: L.M.T. e C.T. San Antonio.

Situación: concello da Rúa

Características técnicas: L.M.T. subterránea a
20 kV de 175 m con orixe na L.M.T. existente no
C.T. rúa Argentina (32CQ19) e remate no C.T. rúa
Chile (32CDT3) con entrada e saída no C.T. non pre-
fabricado proxectado rúa San Antonio de 400 kVA e
R/T 20.000/400-230 V. Orzamento: 34.136,24
euros.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consi-
deren afectadas poderán presentar as súas alega-
cións neste departamento territorial no prazo de vin-
te días.

Ourense, 1 de xuño de 2009.

Gabriel Diéguez Domínguez
Xefe territorial de Ourense

Resolución do 2 de xuño de 2009, do
Departamento Territorial de Ourense, pola
que se somete a información pública a
petición de autorización da instalación
eléctrica L.M.T. ao C.S. Recubrimientos
Atalaya no concello de Verín. (Expediente
IN407A 09/61-3).

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de
novembro, e no artigo 125 do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro, sométese a información pública a
petición de autorización da instalación eléctrica que
se cita:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.

Denominación: L.M.T. ao C.S. Recubrimientos Atalaya.

Situación: concello de Verín.

Características técnicas: L.M.T. subterránea a
20 kV de 233 m con condutor tipo R.H.Z.1 e orixe na
L.M.T. existente VER808 Feces 8 e remate no C.S.
Recubrimientos Atalaya. Orzamento 9.566,46 euros.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consi-
deren afectadas poderán presentar as súas alega-
cións neste departamento territorial no prazo de vin-
te días.

Ourense, 2 de xuño de 2009.

Gabriel Diéguez Domínguez
Xefe territorial de Ourense

Resolución do 2 de xuño de 2009, do
Departamento Territorial de Ourense, pola
que se somete a información pública a peti-
ción de autorización da instalación eléctri-
ca C.T. 3 sector C1 no concello de San
Cibrao das Viñas. (Expediente IN407A
09/62-3).

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de
novembro, e no artigo 125 do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro, sométese a información pública a
petición de autorización da instalación eléctrica que
se cita:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.

Denominación: C.T. nº 3 sector C1.

Situación: concello de San Cibrao das Viñas.

Características técnicas: centro de transformación
prefabricado proxectado nº 3 sector C.T., de 630
kVA e R/T 20.000/400-230 V alimentado pola
L.M.T. entre o C.T. 2 e o C.T. 4. Orzamento:
39.823,59 euros.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consi-
deren afectadas poderán presentar as súas alega-
cións neste departamento territorial no prazo de vin-
te días.

Ourense, 2 de xuño de 2009.

Gabriel Diéguez Domínguez
Xefe territorial de Ourense

Resolución do 3 de xuño de 2009, do
Departamento Territorial da Coruña, pola
que se autoriza e se aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 00/349).

Visto o expediente para o outorgamento de autoriza-
ción administrativa e a aprobación do proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que a seguir se cita:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Domicilio social: avda. de Arteixo, 171, 15007A Coru-
ña.
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Denominación: modificación proxecto L.M.T., C.T.
avda. Jesús García Naveiras-situado en r/ Úrsula
Menéndez.

Situación: concello de Betanzos.

Características técnicas:

Centro de transformación prefabricado compacto
de manobra exterior de 630 kVA en substitución do
C.T. existente de 250 kVA.

A liña subterránea de alimentación foi modificada
e autorizada no expediente 2008/286-recuamento
L.M.T. avda. Jesús García Naveira. Concello de
Betanzos.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro (BOE nº 285), do sector eléctri-
co, e no título VII, capítulo II do Real decre-
to 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo
que se regulan as actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, subministración e proce-
dementos de autorización de instalacións de enerxía
eléctrica, este departamento territorial resolve:

Autorizar e aprobar o proxecto de execución da
devandita instalación, cuxas características se axus-
tarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás
condicións técnicas e de seguridade establecidas
nos regulamentos de aplicación.

Esta autorización outórgase sen prexuízo das con-
cesións e autorizacións que sexan necesarias, de
acordo con outras disposicións que resulten aplica-
bles e, en especial, as relativas á ordenación do
territorio e ao ambiente.

A instalación executarase nun prazo non superior
a un ano, contado a partir da data desta resolución.

Contra esta resolución poderase interpor recurso de
alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no
prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da
notificación desta resolución; tamén se poderá interpor
calquera outro recurso que se considere pertinente.

A Coruña, 3 de xuño de 2009.

P.D. (Resolución 2-6-2009)
Rafael Recuna Carrasco

Xefe territorial da Coruña en funcións

Resolución do 3 de xuño de 2009, do
Departamento Territorial da Coruña, pola
que se autoriza e se aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 07/633).

Visto o expediente para o outorgamento de autori-
zación administrativa e a aprobación do proxecto de

execución da instalación eléctrica que a seguir se
cita:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Domicilio social: avda. de Arteixo, 171, 15007
A Coruña.

Denominación: subestación Santa Mariña 132 kv,
blindaxe parque M.T.

Situación: concello de Ferrol.

Características técnicas:

Cambio de transformador existente T-III 132/15 kV,
de 40 MVA, por un transformador de 50 MVA.

Reforma do parque de 15kV por novas celas blin-
dadas de 15 kV dobre barra illadas de SF6, coa
substitución dos transformadores de servizos auxi-
liares por dous novos a 15/0,42kv de potencia unita-
ria 160 kVA.

Reforma da posición da liña de 132 kV, Cornido 1,
onde chegará unha das liñas subterráneas da nova
subestación Porto Exterior de Ferrol.

A segunda liña subterránea procedente da subes-
tación de Porto Exterior de Ferrol partirá en cable
aéreo á subestación Cornido 132/15 kV, tras efectuar
a transición a cable aéreo nun apoio para instalar
dentro da propia subestación de Santa Mariña. Con-
cello de Ferrol.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro (BOE nº 285), do sector eléctri-
co, e no título VII, capítulo II do Real decre-
to 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo
que se regulan as actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, subministración e proce-
dementos de autorización de instalacións de enerxía
eléctrica, este departamento territorial resolve:

Autorizar e aprobar o proxecto de execución da
devandita instalación, cuxas características se axus-
tarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás
condicións técnicas e de seguridade establecidas
nos regulamentos de aplicación.

Esta autorización outórgase sen prexuízo das con-
cesións e autorizacións que sexan necesarias, de
acordo con outras disposicións que resulten aplica-
bles e, en especial, as relativas á ordenación do
territorio e ao ambiente.

A instalación executarase nun prazo non superior
a un ano, contado a partir da data desta resolución.

Contra esta resolución poderase interpor recurso de
alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no
prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da
notificación desta resolución; tamén se poderá interpor
calquera outro recurso que se considere pertinente.

A Coruña, 3 de xuño de 2009.

P.D. (Resolución 2-6-2009)
Rafael Recuna Carrasco

Xefe territorial da Coruña en funcións
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Resolución do 3 de xuño de 2009, do
Departamento Territorial da Coruña, pola
que se autoriza e se aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 09/1).

Visto o expediente para o outorgamento de autori-
zación administrativa e a aprobación do proxecto de
execución da instalación eléctrica que a seguir se
cita:

Solicitante: Electra del Jallas, S.A.

Domicilio social: pza. de Constitución, 17, 15270-
Cee (A Coruña).

Denominación: L.M.T.S. Fisterra III-Alcalde Fer-
nández.

Situación: concello de Fisterra.

Características técnicas:

Liña de media tensión subterránea a 20 kV, cunha
lonxtitude de 0,313 km, coa orixe na cela proxecta-
da no C.T. Fisterra III, condutor tipo R.H.Z.-1 12/20
kV 3(1x240) Al e final na cela libre do C.T. rúa
Alcalde Fernández. Concello de Fisterra.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro (BOE nº 285), do sector eléctri-
co, e no título VII, capítulo II do Real decre-
to 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo
que se regulan as actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, subministración e proce-
dementos de autorización de instalacións de enerxía
eléctrica, este departamento territorial resolve:

Autorizar e aprobar o proxecto de execución da
devandita instalación, cuxas características se axus-
tarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás
condicións técnicas e de seguridade establecidas
nos regulamentos de aplicación.

Esta autorización outórgase sen prexuízo das con-
cesións e autorizacións que sexan necesarias, de
acordo con outras disposicións que resulten aplica-
bles e, en especial, as relativas á ordenación do
territorio e ao ambiente.

A instalación executarase nun prazo non superior
a un ano, contado a partir da data desta resolución.

Contra esta resolución poderase interpor recurso
de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria
no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao
da notificación desta resolución; tamén se poderá
interpor calquera outro recurso que se considere
pertinente.

A Coruña, 3 de xuño de 2009.

P.D. (Resolución 2-6-2009)
Rafael Recuna Carrasco

Xefe territorial da Coruña en funcións

Resolución do 3 de xuño de 2009, do
Departamento Territorial da Coruña, pola
que se autoriza e se aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 09/28).

Visto o expediente para o outorgamento de autori-
zación administrativa e a aprobación do proxecto de
execución da instalación eléctrica que a seguir se
cita:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Domicilio social: avda. de Arteixo, 171, 15007
A Coruña.

Denominación: L.M.T.S., C.T. avda. República
Arxentina nº 3.

Situación: concello de Sada.

Características técnicas:

Liña eléctrica de media tensión subterránea a 15/20
kV, cunha lonxitude de 424 m, coa orixe en empalmes
proxectados na L.M.T.S. PED-704, tramo entre C.T.
prolongación rúa da Obra e C.T. Sada subestación,
condutor tipo R.H.Z.-1 12/20 kV 3 (1x240) A1, e final
no C.T. avda. República Arxentina nº 3 proxectado.

Centro de transformación non prefabricado, cunha
potencia de 630 kVA e relación de transformación
de 15.000/400-230 V.

Liña de baixa tensión aérea, cunha lonxitude de
11 m, coa orixe nas derivacións proxectadas en R.Z.
existentes en circuíto nº 3, condutor tipo R.Z.

Rede de baixa tensión subterránea, cunha lonxitu-
de de 0,252 km, coa orixe no C.T. avda. República
Arxentina, condutor tipo X.Z.-1. Concello de Sada.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro (BOE nº 285), do sector eléctri-
co, e no título VII, capítulo II do Real decre-
to 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo
que se regulan as actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, subministración e proce-
dementos de autorización de instalacións de enerxía
eléctrica, este departamento territorial resolve:

Autorizar e aprobar o proxecto de execución da
devandita instalación, cuxas características se axus-
tarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás
condicións técnicas e de seguridade establecidas
nos regulamentos de aplicación.

Esta autorización outórgase sen prexuízo das con-
cesións e autorizacións que sexan necesarias, de
acordo con outras disposicións que resulten aplica-
bles e, en especial, as relativas á ordenación do
territorio e ao ambiente.

A instalación executarase nun prazo non superior
a un ano, contado a partir da data desta resolución.

Contra esta resolución poderase interpor recurso
de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria
no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao
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da notificación desta resolución; tamén se poderá
interpor calquera outro recurso que se considere
pertinente.

A Coruña, 3 de xuño de 2009.

P.D. (Resolución 2-6-2009)
Rafael Recuna Carrasco

Xefe territorial da Coruña en funcións

Resolución do 3 de xuño de 2009, do
Departamento Territorial da Coruña, pola
que se autoriza e se aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 09/56).

Visto o expediente para o outorgamento de autori-
zación administrativa e a aprobación do proxecto de
execución da instalación eléctrica que a seguir se
cita:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Domicilio social: avda. de Arteixo, 171, 15007
A Coruña.

Denominación: recuamento L.M.T. Silva-Lousame.

Situación: concello de Lousame.

Características técnicas:

Liña eléctrica de media tensión subterránea a 20
kV, cunha lonxitude de 147 m, coa orixe na torre
metálica que se vai instalar, condutor tipo RHZ-1
12/20 kV 3(1x240) A1, e final na L.M.T. Lousame no
recinto do Colexio de E.X.B de Silva. Concello de
Lousame.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro (BOE nº 285), do sector eléctri-
co, e no título VII, capítulo II do Real decre-
to 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo
que se regulan as actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, subministración e proce-
dementos de autorización de instalacións de enerxía
eléctrica, este departamento territorial resolve:

Autorizar e aprobar o proxecto de execución da
devandita instalación, cuxas características se axus-
tarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás
condicións técnicas e de seguridade establecidas
nos regulamentos de aplicación.

Esta autorización outórgase sen prexuízo das con-
cesións e autorizacións que sexan necesarias, de
acordo con outras disposicións que resulten aplica-
bles e, en especial, as relativas á ordenación do
territorio e ao ambiente.

A instalación executarase nun prazo non superior
a un ano, contado a partir da data desta resolución.

Contra esta resolución poderase interpor recurso
de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria
no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao
da notificación desta resolución; tamén se poderá
interpor calquera outro recurso que se considere
pertinente.

A Coruña, 3 de xuño de 2009.

P.D. (Resolución 2-6-2009)
Rafael Recuna Carrasco

Xefe territorial da Coruña en funcións

Resolución do 3 de xuño de 2009, do
Departamento Territorial da Coruña, pola
que se autoriza e se aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 09/145).

Visto o expediente para o outorgamento de autori-
zación administrativa e a aprobación do proxecto de
execución da instalación eléctrica que a seguir se
cita:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Domicilio social: avda. de Arteixo, 171, 15007
A Coruña.

Denominación: L.M.T.S., C.T. r/ Barcelona, nº 26.

Situación: concello da Coruña.

Características técnicas:

Liña eléctrica de media tensión subterránea a 15 kV,
cunha lonxitude de 74 m, coa orixe na L.M.T.S. SPV-
701 San Pedro de Visma, entre os C.T. Entrepeñas e
rolda de Outeiro, 246-250, condutor tipo R.H.Z.-1
12/20 kV 3(1x240) A1, e final no C.T. proxectado.

Centro de transformación non prefabricado, cunha
potencia de 630 kVA e relación de transformación
de 15.000/400-230 V. Concello da Coruña.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro (BOE nº 285), do sector eléctri-
co, e no título VII, capítulo II do Real decre-
to 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo
que se regulan as actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, subministración e proce-
dementos de autorización de instalacións de enerxía
eléctrica, este departamento territorial resolve:

Autorizar e aprobar o proxecto de execución da
devandita instalación, cuxas características se axus-
tarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás
condicións técnicas e de seguridade establecidas
nos regulamentos de aplicación.

Esta autorización outórgase sen prexuízo das con-
cesións e autorizacións que sexan necesarias, de
acordo con outras disposicións que resulten aplica-
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bles e, en especial, as relativas á ordenación do
territorio e ao ambiente.

A instalación executarase nun prazo non superior
a un ano, contado a partir da data desta resolución.

Contra esta resolución poderase interpor recurso de
alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no
prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da
notificación desta resolución; tamén se poderá interpor
calquera outro recurso que se considere pertinente.

A Coruña, 3 de xuño de 2009.

P.D. (Resolución 2-6-2009)
Rafael Recuna Carrasco

Xefe territorial da Coruña en funcións

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución do 1 de xuño de 2009, da
Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, pola que se anuncia o extravío
dun título de graduado escolar.

Para os efectos de expedición dun duplicado do títu-
lo de graduado escolar, a favor de Martínez Fernández,
Sebastián, procédese ao anuncio do seu extravío.

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2009.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

Resolución do 1 de xuño de 2009, da
Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, pola que se anuncia o extravío
dun título de graduado escolar.

Para os efectos de expedición dun duplicado do títu-
lo de graduado escolar, a favor de Fernandes Correa,
Iván, procédese ao anuncio do seu extravío.

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2009.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

Resolución do 1 de xuño de 2009, da Direc-
ción Xeral de Centros e Recursos Humanos,
pola que se anuncia o extravío dun título de
graduado escolar.

Para os efectos de expedición dun duplicado do
título de graduado escolar, a favor de Cerqueira

Resolución do 1 de xuño de 2009, da Direc-
ción Xeral de Centros e Recursos Humanos,
pola que se anuncia o extravío dun título de
graduado escolar.

Para os efectos de expedición dun duplicado do
título de graduado escolar, a favor de Martínez Belo-
so, María Luz, procédese ao anuncio do seu extravío.

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2009.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

Resolución do 1 de xuño de 2009, da Direc-
ción Xeral de Centros e Recursos Humanos,
pola que se anuncia o extravío dun título de
técnico auxiliar, rama marítimo-pesqueira,
especialidade ponte e cuberta de pesca.

Para os efectos de expedición dun duplicado do
título de técnico auxiliar, rama marítimo-pesqueira,
especialidade ponte e cuberta de pesca, a favor de
Barreiro Pereira, Óscar, procédese ao anuncio do
seu extravío.

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2009.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

Resolución do 1 de xuño de 2009, da
Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, pola que se anuncia o extravío
dun título de técnico especialista, rama
electricidade e electrónica, especialidade
electrónica de comunicacións.

Para os efectos de expedición dun duplicado do
título de técnico especialista, rama electricidade e
electrónica, especialidade electrónica de comunica-
cións, a favor de Gallego Aboy, Enrique, procédese
ao anuncio do seu extravío.

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2009.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

Dasilva, María del Carmen, procédese ao anuncio do
seu extravío.

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2009.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos
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Resolución do 1 de xuño de 2009, da Direc-
ción Xeral de Centros e Recursos Humanos,
pola que se anuncia o extravío dun título de
conservación e restauración de bens cultu-
rais, especialidade de escultura.

Para os efectos de expedición dun duplicado do títu-
lo de conservación e restauración de bens culturais na
especialidade de escultura, a favor de Castellanos Prie-
to, Marta Eva, procédese ao anuncio do seu extravío.

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2009.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

Resolución do 1 de xuño de 2009, da
Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, pola que se anuncia o extravío
dun título de graduado escolar.

Para os efectos de expedición dun duplicado do
título de graduado escolar, a favor de Rodríguez
López, José Benito, procédese ao anuncio do seu
extravío.

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2009.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

Resolución do 1 de xuño de 2009, da
Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, pola que se anuncia o extravío
dun título de bacharel.

Para os efectos de expedición dun duplicado do
título de bacharel, a favor de González Gutiérrez,
Remedios, procédese ao anuncio do seu extravío.

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2009.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

Resolución do 1 de xuño de 2009, da
Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, pola que se anuncia o extravío
dun título de bacharel.

Para os efectos de expedición dun duplicado do
título de bacharel, a favor de Porras Martínez, Fran-
cisco Javier, procédese ao anuncio do seu extravío.

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2009.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

Resolución do 9 de xuño de 2009, da
Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, pola que se anuncia o extravío
dun título de técnico auxiliar, rama deli-
neación, especialidade delineante.

Para os efectos de expedición dun duplicado do
título de técnico auxiliar, rama delineación, especia-
lidade delineante, a favor de Álvarez Bermedo,
Roberto, procédese ao anuncio do seu extravío.

Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2009.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

Resolución do 9 de xuño de 2009, da Direc-
ción Xeral de Centros e Recursos Humanos,
pola que se anuncia o extravío dun título de
técnico auxiliar, rama administrativa e
comercial, especialidade administrativa.

Para os efectos de expedición dun duplicado do títu-
lo de técnico auxiliar, rama administrativa e comer-
cial, especialidade administrativa, a favor de Delgado
da Silva, María Josefa, procédese ao anuncio do seu
extravío.

Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2009.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA

Resolución do 31 de marzo de 2009, da
Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se somete a información pública
a petición de autorización da instalación
eléctrica que se cita. (Expediente IN407A
09/316-4).

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de
novembro, e no artigo 125 do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan
as actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, subministración e procedementos de autoriza-
ción de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a
información pública a petición de autorización da ins-
talación eléctrica que se cita:

Solicitante: Hidroeléctrica de Silleda, S.L.

Domicilio social: avenida do Parque 11 apartado 6,
36000 Silleda.

Denominación: L.M.T.-C.T.-R.B.T. rúa Emilio
Alonso Paz.
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Situación: concello de Silleda.

Características técnicas:

Tramo de liña de media tensión de aproximadamente
120 metros lineais con condutor R.H.Z. 12/20 kV
3×150AL no interior de canalización subterránea. Cen-
tro de transformación de 630 kVA no interior. Tramo
R.B.T. de aproximadamente 120 metros lineais con con-
dutor R.V. no interior de canalización subterránea.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren
afectadas poderán presentar as súas alegacións, nesta
delegación provincial, rúa Fernández Ladreda, 43,
36071 Pontevedra, no prazo de vinte días. Así mesmo,
e durante o mencionado prazo, tamén se poderá exami-
nar o proxecto da instalación.

Pontevedra, 31 de marzo de 2009.

Por vacante do delegado provincial
Ramón Barreiro García

Secretario provincial de Pontevedra

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cédula do 11 de xuño de 2009, do Depar-
tamento Territorial de Lugo, pola que se
notifica a resolución de baixa da explota-
ción cunícola de CEA 270110099001.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro (BOE do 27 de
novembro), de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
notifícase a resolución de baixa da explotación cuní-
cola que a continuación se relaciona e que foi acor-
dada polo xefe territorial do Departamento Territo-
rial de Lugo, o 21 de maio de 2009, en aplicación do
disposto no artigo 3.7º do Real decreto 479/2004, do
26 de marzo, polo que se establece e regula o Rexis-
tro xeral de explotacións gandeiras (BOE nº 89, do
13 de abril de 2009).

Contra esta resolución poderase interpoñer recur-
so de alzada perante o conselleiro do Medio Rural no
prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da
publicación desta cédula.

Lugo, 11 de xuño de 2009.

Ramón Carballo Páez
Xefe territorial de Lugo

ANEXO

Titular: Manuel Lage Vega.
DNI: 33830777.
Código REGA: ES270110099001.
Data de efectos da baixa: 21-5-2009.
Motivo da publicación: domicilio descoñecido.

Anuncio do 11 de xuño de 2009, do
Departamento Territorial da Coruña, polo
que se empraza o interesado para ser noti-
ficado por comparecencia no expediente
INC-CO-0065-2009 REP.

De conformidade co disposto no artigo 61 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro (BOE do 27 de
novembro), de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, des-
pois de intentada a notificación persoal dúas veces,
emprázase ao interesado que se sinala no anexo para
ser notificado por comparecencia.

O acto foi adoptado polo xefe territorial.

A comparecencia deberase efectuar no prazo de
dez días contados desde o seguinte ao da publica-
ción deste anuncio, na sede do Servizo Xurídico
Administrativo do Departamento Territorial do
Medio Rural sita na praza de Luís Seoane s/n, edifi-
cio administrativo Monelos, 3º andar, ala sur
(A Coruña), en horario das 9.00 ás 14.00 horas, de
luns a venres.

Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse a
comparecencia, a notificación entenderase produci-
da desde o día seguinte.

A Coruña, 11 de xuño de 2009.

Enrique Luís de Salvador Sánchez
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Expediente: INC-CO-0065-2009 REP.
Denunciado: Juan Carlos Carro González.
Acto de notificación: acordo de inicio.

Anuncio do 11 de xuño de 2009, do
Departamento Territorial de Pontevedra,
polo que se empraza interesado para ser
notificado por comparecencia no expe-
diente PO-APP-2009-003.

De conformidade co disposto no artigo 61 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do
13 de xaneiro, despois de intentada a notificación per-
soal dúas veces, emprázase ao interesado que se sina-
la no anexo para ser notificado por comparecencia.

O acto foi adoptado pola instrutora do procede-
mento.

A comparecencia deberá efectuarse no prazo de
dez días contados desde o seguinte ao da publica-
ción deste anuncio, na sede deste departamento
territorial sito na rúa Fernández Ladreda, 43-4º
andar, Pontevedra, en horario de 9.00 horas ás 14.00
horas, de luns a venres.
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Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse a
comparecencia, a notificación entenderase produci-
da desde o día seguinte.

Pontevedra, 11 de xuño de 2009.

Beatriz Agrelo Lorenzo
Instrutora do Departamento Territorial

de Pontevedra

ANEXO

Expediente: PO-APP–2009-003.
Interesado: Manuel Ángel González Fernández.
Acto notificado: proposta de resolución.

AXENCIA DE PROTECCIÓN
DA LEGALIDADE URBANÍSTICA

Cédula do 18 de xuño de 2009 pola que se
notifica a incoación de expediente de repo-
sición da legalidade urbanística 107 B
2009/94-0, devolta polo servizo de correos
por resultar o seu enderezo descoñecido.

A xefa do Servizo de Inspección Urbanística III
ditou, con data 1 de xuño de 2009, resolución pola
que se acorda a incoación de expediente de reposi-
ción da legalidade urbanística 107 B 2009/94-0 a
María del Carmen Vázquez Saavedra pola execución
de obras realizadas en solo rústico sen a preceptiva
autorización urbanística autonómica consistentes en
construción de vivenda unifamiliar, no lugar de
Tapada de Bouzas, no termo municipal de Pereiro de
Aguiar, provincia de Ourense.

Ao non poderse realizar a notificación persoal
daquela resolución, mediante esta cédula e ao abei-
ro do disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común (LRXPAC),
notifícaselle á interesada a dita resolución.

Tendo en conta que, en atención ao previsto no
artigo 61 da LRXPAC, o acto non se publica na súa
integridade, fáiselle saber á interesada que o texto
íntegro da resolución que se notifica encóntrase ao
seu dispor nas dependencias da Axencia de Protec-
ción da Legalidade Urbanística, sita no Edificio
Witland, 1º andar-Salgueiriños, Santiago de Com-
postela.

A interesada dispón dun prazo de 15 días para for-
mular alegacións e presentar os documentos e xusti-
ficacións que considere pertinentes e, se é o caso,
propor proba concretando os medios de que preten-
da valerse.

Contra o acordo de incoación do expediente de
reposición da legalidade, por ser un acto de trámite,

non cabe ningún recurso, e a interesada unicamente
poderá, segundo o artigo 107 da Lei 30/1992, alegar
a súa oposición a el para a súa consideración na
resolución que poña fin ao procedemento.

Para que conste e lle sirva de notificación á citada
denunciada en cumprimento do disposto no artigo
59.5º da citada Lei 30/1992, do 26 de novembro,
expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2009.

Hipólito Pérez Novo
Director da Axencia de Protección da Legalidade

Urbanística

PORTOS DE GALICIA

Cédula do 26 de xuño de 2009 pola que se
notifica o acordo de inicio de procedemen-
to administrativo sancionador coa clave
13-18-09-01.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro (BOE nº 285, do 27
de novembro) modificada pola Lei 4/1999, do 13 de
xaneiro (BOE nº 112, do 14 de xaneiro) de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común, notifícaselle ao denun-
ciado, cos datos persoais e último domicilio coñeci-
do que no anexo se mencionan, mediante a publica-
ción no Diario Oficial de Galicia, o acordo de inicio
do procedemento administrativo sancionador por
presunta infracción da Lei 27/1992, do 24 de
novembro (BOE nº 283, do 25 de novembro) de por-
tos do Estado e da mariña mercante, en relación co
Regulamento de servizo e policía dos portos aproba-
do por O.M. do 12 de xuño de 1976, por non ser
posible a notificación a través do servizo de correos.

Para os efectos previstos na Lei de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, o expedientado disporá dun
prazo de quince (15) días hábiles contados a partir
do seguinte ao da publicación desta notificación no
Diario Oficial de Galicia, para que poida examinar o
expediente nos servizos centrais do ente público
Portos de Galicia sitos na praza de Europa, 5-A, 6º,
polígono das Fontiñas, Santiago de Compostela, e
formular alegacións e presentar os documentos e
informacións que coide pertinentes ante o instrutor
do procedemento, segundo o establecido no regula-
mento para o exercicio da potestade sancionadora,
aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de
agosto (BOE nº 189, do 9 de agosto).
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De non efectuarse alegacións no prazo antes men-
cionado, o acordo de inicio, en aplicación do artigo
13.2º do Real decreto 1398/1993, será considerado
proposta de resolución.

O órgano competente para a resolución do expe-
diente, de acordo coa tipificación e contía da san-
ción e en virtude do disposto no artigo 39.1º a) do
Decreto 227/1995, do 20 de xullo (DOG nº 146, do
1 de agosto), é o director do ente público.

O pagamento voluntario porá fin ao expediente. O
importe da sanción que en cada caso corresponda fara-
se efectivo mediante ingreso en calquera oficina das
entidades de depósito colaboradoras (Banco Galego,
Banco Pastor, Banesto, BBVA, BHS, Caixa Galicia e
Caixanova), empregando o modelo de impreso que se
facilitará nos servizos centrais de Portos de Galicia e
presentándoo en calquera entidade bancaria.

E para que conste e lles sirva de notificación, e en
cumprimento do disposto no artigo 59.4º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, expido, asino e selo a presen-
te cédula.

Santiago de Compostela, 26 de xuño de 2009.

José Ignacio Villar García
Director de Portos de Galicia

ANEXO

Expediente: sanc. 13-18-09-01.
Denunciante: Celador do porto.
Denunciado: José Luis Caíño Chapela
Último enderezo coñecido: rúa Gagos de Mendoza,
101 C, 36949 Seixo-Marín.
Feito denunciado: atraque non autorizado.
Data: 6-2-2009.
Hora: 10.15 horas.
Porto: Beluso
Precepto infrinxido: art. 114.1º a) da Lei 27/1992.
Art. 18 e ss. e 59 da O.M. 12-6-1976.
Precepto sancionador: art. 120 da Lei 27/1992.
Sanción proposta: 300 €.

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Resolución do 11 de xuño de 2009, do Hos-
pital de Verín, pola que se anuncia concurso
para a contratación do servizo de alimenta-
ción e xestión de cociña AB-HVE1-09-001.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Hospital de Verín.

b) Dependencia que tramita o expediente: Hospi-
tal de Verín.

2. Obxecto do contrato:

a) Descrición do obxecto: servizo de alimentación
e xestión de cociña do hospital de Verín.

b) División por lotes e número: non.

c) Lugar de execución: Hospital de Verín, estrada
Laza s/n, 32600 Verín-Ourense.

d) Prazo de execución: un ano desde a formaliza-
ción do contrato.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudi-
cación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto, multicriterio.

c) Forma: segundo prego de cláusulas administra-
tivas.

4. Orzamento base de licitación:

a) Lote único: 374.485,22 € con IVE.

5. Garantías:

a) Provisional: 10.000,00 €.

b) Definitiva: 5% do importe de adxudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidade: Hospital de Verín.

b) Domicilio: estrada Laza s/n.

c) Localidade e código postal: 32600-Verín (Ouren-
se).

d) Teléfono: 989 41 44 41 ou 988 59 90 95

e) Telefax: 988 41 10 87.

f) Web: http://www.sergas.es.

7. Requisitos específicos del contratista

a) Solvencia económica, financeira, técnica e pro-
fesional: ver prego de cláusulas administrativas.

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de
participación:

a) Data límite de presentación: antes das 15 horas
do día 7 de agosto de 2009, segundo o prego de cláu-
sulas administrativas particulares.

b) Documentación a presentar: ver prego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: secretaría do Hospital
de Verín, estrada Laza s/n. 32600 Verín-Ourense.

d) Admisión de variantes: non.
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9. Apertura das ofertas: a data, hora e lugar de rea-
lización da mesa de apertura do sobre C publicarase
no perfil do contratante.

10. Outras informacións: ver prego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: si, por conta do adxudica-
tario. Ver prego de cláusulas administrativas parti-
culares.

12. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial das
Comunidades Europeas: 16 de xuño de 2009.

13. Páxina web onde obter información relativa á
convocatoria onde se poden obter os pregos:
http://www.sergas.es.

Verín, 11 de xuño de 2009.

Pilar Fraga Gallego
Directora do Hospital Verín

b) DA ADMINISTRACIÓN
LOCAL

CONCELLO DE CARBALLO

Anuncio de apertura sometida a avalia-
ción ambiental.

Ao abeiro do artigo 8.3º do Decreto 133/2008, do
12 de xuño, de avaliación de incidencia ambiental,
sométese a información pública por un período de
vinte días a seguinte actividade:

Expediente: 85/2008.

Actividade: fabricación, comercialización e expo-
sición de artigos de madeira.

Situación: polígono industrial de Bértoa, parcela
A-28, módulo A, Carballo.

Solicitante: Maderas Lamelas, S.L., representada
por Antonio Pérez Patiño.

A información pública será mediante un anuncio
no Diario Oficial de Galicia, no BOP e exposición no
taboleiro de anuncios do concello.

A apertura do trámite de información pública noti-
ficaráselles persoalmente aos veciños e titulares de
dereitos inmediatos ao lugar proposto, para os efec-
tos de que poidan alegar o que consideren oportuno.

Carballo, 8 de xuño de 2009.

Evencio Ferrero Rodríguez
Alcalde

Anuncio da suspensión cautelar de licen-
zas en diversos ámbitos afectados pola
revisión do Plan Xeral de Ordenación
Municipal (PXOM) de Carballo.

O Pleno municipal, en sesión ordinaria realizada o
25 de maio de 2009 adoptou, entre outros, o seguin-
te acordo:

Primeiro.-Acordar a suspensión de todo tipo de
licenzas de parcelación de terreos, edificación e
demolición, nas catro áreas que se indican a conti-
nuación, sen prexuízo de que no futuro se poidan
propoñer outras:

-Zona do campo da feira; a xustificación está
baseada nas importantes diferenzas na ordenación
urbanística desta área que se prevé na revisión, res-
pecto da proxectada no plan xeral vixente, que afec-
tan tanto a estrutura viaria coma os usos e tipoloxías
previstas.

-Zona final da Revolta, preto do enlace coa autoes-
trada AG-55: neste caso a motivación responde á
diferente categoría de solo urbano que se prevé na
revisión (urbano non consolidado), así como pola
previsión dunha ordenación máis respectuosa co río
Anllóns que a proxectada no PXOM vixente.

-Terreos afectados polo novo trazado da vía estru-
turante que bordea o núcleo urbano pola zona leste.
A motivación semella evidente neste caso, pola
indubidable importancia deste novo eixe viario na
ordenación xeral do núcleo urbano de Carballo.

-Prolongación da rúa Rosalía de Castro.

-Esta suspensión terá unha duración dun ano.

Segundo.-Publicar este acordo no Diario Oficial de
Galicia en nun dos xornais de maior difusión da pro-
vincia.

O expediente coa documentación e planos poderá con-
sultarse en horario de mañá das 10.00 ás 14.00 horas
nas dependencias da Oficina Técnica Municipal.

Carballo, 10 de xuño de 2009.

Evencio Ferrero Rodríguez
Alcalde

CONCELLO DE CEDEIRA

Anuncio da oferta de emprego público
para o ano 2009.

Oferta de emprego público do Concello de Cedei-
ra para o ano 2009 aprobada pola Xunta de Goberno
Local en sesión ordinaria que tivo lugar o día 26 de
maio de 2009:

Oferta de emprego público 2009.
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Persoal funcionario. 

Escala de administración xeral. 

Grupo Subgrupo Clasificación 
Número de 
vacantes 

Denominación 
Sistema de 
provisión 

C C2 Escala de administración 
xeral. Subescala auxiliar 

1 Auxiliar 
administrativo 

Libre 

Escala de Administración especial. 

Grupo Subgrupo Clasificación 
Número de 
vacantes 

Denominación 
Sistema de 
provisión 

A A1 Subescala técnica. 
Categoría superior da escala 
de administración especial 

1 Técnico 
municipal 

Libre 

Subescala de servizos especiais. 

Grupo Subgrupo Clasificación 
Número de 
vacantes 

Denominación 
Sistema de 
provisión 

C C1 Subescala de servizos 
especiais. Clase policía 
local. Escala de 
administración especial  

1 Policía Mobilidade 
(Lei 4/2007) 

Cedeira, 29 de maio de 2009. 

José Luis Vergara Rey 
Alcalde-presidente

CONCELLO DE CULLEREDO

Aprobación inicial do Plan de sectoriza-
ción SUNP Área-1.

A Xunta de Goberno local deste Concello, en
sesión celebrada o día 25 de marzo de 2008, adoptou
o seguinte acordo en exercicio das atribucións que
lle foron delegadas pola Resolución do 2 de xullo de
2007, publicada no BOP do 1 de agosto de 2007.

«1. Aprobar con carácter inicial e coas condicións
que se recollen no seguinte punto un plan de secto-
rización para o desenvolvemento urbanístico dun
ámbito de 104.029,50 m2 dentro da área 1 de SUNP
delimitada no PXOU vixente promovido por propie-
tarios de terreos do ámbito e redactado polos arqui-
tectos Javier López Cabana, Eladio Castro López e
César de Jesús Otero Grille, con visado colexial do
23 de novembro de 2007.

O ámbito delimitado linda: norte: termo municipal da
Coruña, rúas Pintor Laxeiro e Ramón Maseda Reinan-
te e solo de ordenanza 2; oeste: vía paralela á autoes-
trada AP-9 e sur e leste, resto da área 1 de SUNP.

2. Deberá incorporarse ao documento para conti-
nuar a tramitación legalmente establecida a conexión
do ámbito co sistema xeral viario a través da estrada
paralela á AP-9, que deberá ampliarse ata 16 m
incluíndose no sector os terreos necesarios para iso
situados na área 1 de SUNP de acordo co establecido
no artigo 57.1º d ao que remite o artigo 66.3º, ambos
da Lei 9/2002. Igualmente deberá incorporarse como
carga desta actuación a ampliación e reforzo da cita-
da estrada paralela á AP-9 ata a súa conexión coa

avenida de Vilaboa. Por último, deberá acreditarse a
aceptación do plan polos propietarios que represen-
ten máis do 50% da superficie do ámbito.

3. Cumprido o establecido no punto anterior, sobre o
que informarán os servizos correspondentes, someter o
documento completo ás consultas previstas no docu-
mento de referencia e a información pública durante
un prazo de dous meses mediante anuncios que se
publicarán no DOG e en dous dos xornais de maior
difusión da provincia con notificación indivual do trá-
mite a todos os propietarios de terreos afectados».

Presentada polos promotores documentación comple-
mentaria co obxecto de dar cumprimento ao estableci-
do no punto 2 do acordo, sométese o documento com-
pleto, incluído o informe de sustentabilidade ambien-
tal, a información pública por prazo de dous meses
contado desde a última das publicacións legalmente
establecidas (DOG ou 2 xornais de maior difusión da
provincia) durante os cales poderá ser examinada a
documentación nas dependencias da Área de Urbanis-
mo, en horario das 9.00 ás 14.00 horas e formularse as
alegacións que se consideren convenientes.

Culleredo, 10 de xuño de 2009.

P.D. (Resolución do 2-7-2007; BOP do 1 de agosto)
Ricardo Seoane Candamio
Concelleiro de Urbanismo

CONCELLO DE DOZÓN

Edicto.

Solicitada desta alcaldía por Daniel Sobrido Carral
licenza municipal para ampliación de explotación de
vacún de leite que se situará en Paredes-O Sixto, cum-
prindo o disposto no artigo 8.1º do Decreto 133/2008,
do 12 de xuño, en que se regula a avaliación de inci-
dencia ambiental, sométese a información pública
por un período de vinte días hábiles, co fin de que
durante este que comezará a contarse desde o día
seguinte ao da inserción deste edicto no BOP e no
DOG, poidan examinar o expediente, na secretaría
deste concello, as persoas que dalgún xeito se con-
sideren afectadas polas actividades que se preten-
den instalar e formular por escrito as reclamacións
ou observacións que xulguen oportunas.

Dozón, 2 de xuño de 2009.

O Alcalde
Rubricado

Edicto.

Solicitada desta alcaldía por Gandería Cervela, S.C.
licenza municipal para construción dunha corte de
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vacún e instalacións complementarias que se situa-
rán na Lama-Saa, cumprindo o disposto no arti-
go 8.1º do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, en que
se regula a avaliación de incidencia ambiental,
sométese a información pública por un período de
vinte días hábiles, co fin de que durante este, que
comezará a contarse desde o día seguinte ao da
inserción deste edicto no BOP e no DOG, poidan
examinar o expediente, na secretaría deste concello,
as persoas que dalgún xeito se consideren afectadas
polas actividades que se pretenden instalar e formu-
lar por escrito as reclamacións ou observacións que
xulguen oportunas.

Dozón, 3 de xuño de 2009.

O alcalde
Rubricado

Edicto.

Solicitada desta alcaldía por Gustavo Reboredo
Reboredo licenza municipal para estabulación libre
de vacas leiteiras que se situará en Reboredo-O Sis-
to, cumprindo o disposto no artigo 8.1º do Decre-
to 133/2008, do 12 de xuño, en que se regula a ava-
liación de incidencia ambiental, sométese a infor-
mación pública por un período de vinte días hábiles,
co fin de que durante este, que comenzará a contar-
se desde o día seguinte ao da inserción deste edicto
no BOP e no DOG, poidan examinar o expediente,
na secretaría deste concello, as persoas que dalgún
xeito se consideren afectadas polas actividades que
se pretenden instalar e formular por escrito as recla-
macións ou observaciçons que xulguen oportunas.

Dozón, 5 de xuño de 2009.

O alcalde
Rubricado

CONCELLO DE LALÍN

Anuncio de información pública.

José Ojea Reboredo, presentou neste concello,
expediente número 4733/07, solicitude de licenza
para a construción dunha estabulación libre de gan-
do vacún de leite, sito no lugar de Pontenoufe,
parroquia de A Xesta, do municipio de Lalín.

De conformidade co disposto no artigo 8.3º do Decre-
to 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a ava-
liación de incidencia ambiental, sométese a informa-
ción pública o expediente citado, durante un prazo de
vinte días contados desde o día seguinte ao da publica-
ción deste edicto, para os efectos de que se poida exa-

minar o expediente no Departamento de Urbanismo
deste concello e se formulen polos interesados as ale-
gacións que se coiden convenientes.

Lalín, 19 de xuño de 2009.

Xosé Crespo Iglesias
Alcalde

CONCELLO DE OURENSE

Anuncio.

Anúnciase que a Xunta de Goberno Local, en
sesión ordinaria do 14 de maio de 2009, adoptou,
entre outros, o seguinte acordo:

«Rectificar o acordo número 23 da Xunta de
Goberno Local do 30 de abril de 2009 que quedará
redactado como segue:

1. Aprobar inicialmente o Plan parcial do sector
de solo urbanizable número 25 Casardomato, por
petición de Manuel Sánchez Aguirre.

Esta aprobación queda condicionada ao cumpri-
mento durante a fase de información pública das
seguintes condicións:

Corrixir as deficiencias sinaladas nos informes do
Servizo de Medio Ambiente do 11 de outubro de
2007, Oficina Técnica de Planeamento e Xestión
Urbanística do 21 de novembro de 2007, Servizo de
Enxeñaría do 11 de decembro de 2007 e Servizo
Eléctrico do 15 de xaneiro de 2008, dos que se ache-
gará copia para o seu coñecemento e cumprimento.

2. Someter o expediente a información pública, na
forma prevista no artigo 86.1º a) da Lei de Galicia
9/2002, e solicitar os informes sectoriais percepti-
vos».

Este expediente atópase no Negociado de Planea-
mento Urbanístico. Sométese a exposición pública
polo prazo de dous meses, que comezará a contar a
partir do día seguinte á publicación oficial deste
anuncio, para que todas as persoas interesadas poi-
dan achegar as alegacións que consideren pertinen-
tes.

Ourense, 1 de xuño de 2009.

Francisco Rodríguez Fernández
Alcalde-presidente

CONCELLO DE PARADELA

Anuncio.

Isaac López López, representante de López Zolle, S.C.,
solicitou desta alcaldía, licenza municipal para proxec-
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to para nave almacén de apeiros agrícolas e fosas de
xurro de explotación existente, situada en Riocabo, San-
ta Cristina de Paradela (Paradela). Cumprindo o dispos-
to no artigo 8.1º do Decreto 133/2008, do 12 de xuño,
que regula a avaliación de incidencia ambiental, somé-
tese a información pública polo período de vinte días
hábiles, que comenzarán a contar desde o día seguinte
ao da publicación deste anuncio no BOP e no Diario
Oficial de Galicia, con fin de que poidan examinar o
expediente, na Secretaria deste concello, as persoas que
dalgún xeito se consideren afectadas pola actividade
que se pretende instalar, e formular por escrito as recla-
macións ou observacións que consideren oportunas.

Paradela, 30 de xuño de 2009.

José M. Mato Díaz
Alcalde

CONCELLO DE SILLEDA

Anuncio.

Lucía Ares Fondevila, en representación do Colec-
tivo para a recuperación dos castros de Toiriz, pre-
sentou neste concello solicitude de licenza munici-
pal para a actuación ambiental e cultural no castro
de Toiriz e no seu contorno, situado no monte de Toi-
riz, parroquia de Silleda (Silleda). En cumprimento
do disposto no artigo 8 do Decreto 133/2008, do 12
de xuño, polo que se regula a avaliación de inciden-
cia ambiental, sométese o expediente á exposición
pública durante o prazo de vinte días contados des-
de o seguinte ao da publicación deste anuncio no
Diario Oficial de Galicia, estará exposto no tabolei-
ro de anuncios do Concello e o expediente poderá
consultarse no Departamento de Urbanismo deste
concello os días laborables en horario das 9.00 ás
14.00 horas, todo iso para os efectos de posibles
reclamacións.

Silleda, 9 de xuño de 2009.

Paula Fernández Pena
Alcaldesa-presidenta

CONCELLO DE VAL DO DUBRA

Edicto.

Solicitando desta Alcaldía Javier Domínguez Ruzo
licenza municipal para ampliación de nave para
explotación agropecuaria, para situar en Quintáns-
Buxán, cumprindo o disposto no artigo 8.3º do
Decreto 133/2008, do 12 de xuño, en que se regula
a avaliación de incidencia ambiental, sométese a

información pública por período de 20 días hábiles,
co fin de que, durante este prazo -que comezará a
contar desde o día seguinte ao da inserción do pre-
sente edicto no BOP e no DOG-, poidan examinar o
expediente na Secretaría deste concello, as persoas
que dalgún xeito se consideren afectadas pola acti-
vidade que se pretende instalar e formular por escri-
to as reclamacións ou observacións que estimen
oportunas.

Val do Dubra, 8 de xuño de 2009.

Juan Manuel Baleato Iglesias
Alcalde

CONCELLO DE VEDRA

Anuncio da aprobación definitiva do Plan
especial de infraestruturas e dotacións.

Por acordo do Pleno do Concello, en sesión ordina-
ria do 21 de maio de 2009, aprobouse definitiva-
mente o Plan especial de infraestruturas e dotacións
para dotación de servizos asistenciais na parroquia
de Vedra, previsto no vixente Plan Xeral de Ordena-
ción Municipal, o que se publica para os efectos do
artigo 92.2º da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural
de Galicia.

En cumprimento do disposto no artigo 92.3º da
Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urba-
nística e protección do medio rural de Galicia, con
esta mesma data remitíronse á consellería compe-
tente en materia de urbanismo e ordenación do terri-
torio dous exemplares do plan especial aprobado
definitivamente, con todos os planos e documentos
que o integran, debidamente dilixenciados polo
secretario do concello.

Así mesmo, de acordo co sinalado no artigo 92.2º
da citada lei, publicarase no BOP da Coruña o docu-
mento que contén a normativa e as ordenanzas.

Contra o acordo de aprobación definitiva, en aplica-
ción do artigo 107.3º da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
publicas e do procedemento administrativo común,
poderá interpoñerse recurso contencioso-administra-
tivo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de
dous meses contados desde a publicación deste anun-
cio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do
13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrati-
va.
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Todo isto ser prexuízo de que se poida interpoñer
calquera outro recurso que se puidese considerar
máis conveniente.

Vedra, 3 de xuño de 2009.

Odón C. Cobas García
Alcalde

CONCELLO DE VERÍN

Edicto.

Neste Concello tramítase o seguinte expediente
sobre concesión de licenza municipal:

Solicitante: Pablo Pérez Cuquejo.

Actividade: explotación avícola para a cría e ceba
e polos.

Emprazamento: paraxe de Poulo, no núcleo rural
de Tamaguelos (coincidente coas parcelas nº 523,
525 e 526 do polígono 502 do catastro de rústica do
concello de Verín), en Verín.

Para cumprir co disposto no artigo 8.3º do Decre-
to 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a ava-
liación de incidencia ambiental, sométese a informa-
ción pública polo prazo de 20 días hábiles, que se
contará a partir do día seguinte ao da publicación do
presente edicto no Diario Oficial de Galicia, a fin de
que as persoas que se consideren afectadas poidan
examinar o expediente no servizo de urbanismo do
concello e formular por escrito as reclamacións ou as
observacións que coiden oportunas.

Verín, 4 de xuño de 2009.

O Alcalde
Rubricado

CONCELLO DE VIGO

Anuncio.

Inversiones Mar 2000, S.L., solicitou da Xerencia
Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo a
licenza de obra e licenza de actividade para spa e
piscina exterior ao servizo de uso hoteleiro existen-
te, que se situará na avenida Atlántida nº 108 (expe-
dientes 64561/421 e 34245/422).

De conformidade co artigo 8.3º do Decreto 133/2008,
do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de
incidencia ambiental, sométese o expediente a infor-

mación pública por un prazo de vinte días mediante
anuncio no DOG, BOP e exposición no taboleiro de
anuncios da Xerencia Municipal de Urbanismo,
para que quen se considere afectado dalgún xeito
pola actividade que se pretende establecer poida
alegar o que considere oportuno.

O prazo de información pública entenderase aberto
desde o día seguinte ao da publicación do primeiro
anuncio e rematará transcorridos vinte días desde o
día seguinte ao da publicación do derradeiro anun-
cio. O expediente atópase á disposición do público
en xeral e pódese consultar na Oficina de informa-
ción da Xerencia Municipal de Urbanismo (planta
baixa do edificio da Xerencia sito na praza do Rei 4,
Vigo).

Vigo, 10 de xuño de 2009.

José Manuel Mariño Mendoza
Delegado da Área de Urbanismo e Vivenda

c) OUTROS ANUNCIOS

SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO
AMBIENTE, S.A.

Concurso para a reparación dos sobrequen-
tadores terciarios das caldeiras da planta
termoeléctrica (PTE) (NC0008/2009).

Data límite para a presentación das ofertas: 23 de
xullo de 2009 ás 13.00 horas.

Data de apertura das ofertas: 31 de xullo de 2009
ás 11.00 horas.

O prego do concurso poderá retirarse a partir des-
ta data en:

-Plataforma de contratación pública de Galicia
www.contratosdegalicia.es.

-www.sogama.es, epígrafe perfil do contratante.

-Copy Nino, rúa Feáns número 19, Santiago de Com-
postela, teléfono 981 58 89 38.

A entrega das ofertas realizarase no seguinte ende-
rezo: Sogama, Morzós 10 (As Encrobas), 15187 Cer-
ceda (A Coruña), teléfono 981 69 85 00.

O custo deste anuncio será por conta do adxudica-
tario.

Cerceda, 30 de junio de 2009.

Luis Lamas Novo
Presidente da Sociedade Galega

do Medio Ambiente


