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cionada co posto concreto que orixinou o seu nomea-
mento.

3. A regra prevista no punto anterior non será de
aplicación ao persoal interino de reforzo.»

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor aos tres meses da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia, excepto o
previsto no seu punto segundo no relativo á nova
redacción do artigo 21.1º b), que entrará en vigor ao
día seguinte da súa publicación.

Santiago de Compostela, 13 de agosto de 2010.

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións

Públicas e Xustiza

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 3 de agosto de 2010 pola que se
resolve o concurso público para a adxudica-
ción dunha praza de profesor de lingua e
literatura galegas no colexio Vicente Caña-
da Blanch de Londres (Reino Unido).

Pola Orde do 18 de maio de 2010 convocouse con-
curso público para a adxudicación dunha praza de
profesor/a de lingua e literatura galegas no colexio
Vicente Cañada Blanch de Londres (Reino Unido).

En aplicación do establecido no anexo I, base
cuarta da referida orde de convocatoria, a Conselle-
ría de Educación e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Primeiro.-Facer pública a resolución definitiva do
concurso público antes citado e adxudicarlle a pra-
za a Jaime Varela Sieiro, profesor de ensino secun-
dario de lingua e literatura galegas.

Segundo.-O funcionario seleccionado quedará
adscrito ao posto adxudicado a partir do 1 de setem-
bro de 2010 en réxime de comisión de servizos para
o curso académico 2010-2011 podendo o seu
nomeamento ser renovado, cada curso académico e
ata un máximo de cinco, sempre que conte cos infor-
mes favorables da Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria e do Ministerio de Educación.

Terceiro.-Contra esta resolución, que esgota a vía
administrativa, os interesados poderán interpoñer
recurso potestativo de reposición perante o conse-
lleiro de Educación e Ordenación Universitaria no
prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia. De non
considerarse oportuna a interposición do citado
recurso, poderán formular directamente recurso con-
tencioso-administrativo, no prazo de dous meses
perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo

de Santiago de Compostela no prazo de dous meses
a partir do día seguinte ao da notificación desta reso-
lución e nos termos establecidos no artigo 10 e 46 e
seguintes da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora
da xurisdición contenciosa-administrativa.

Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2010.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

V. ADMINISTRACIÓN
DE XUSTIZA

XULGADO DO MERCANTIL
NÚMERO DOUS DE PONTEVEDRA

Edicto (683/2009-M).

O Xulgado do Mercantil número dous de Ponteve-
dra, en cumprimento do disposto no artigo 164 do
LAC, anuncia

Primeiro.-Que no procedemento ordina-
rio 683/2009, se ditou a seguinte sentenza que di
literalmente o seguinte:

«Sentenza nº 134

Na cidade de Pontevedra o 31 de maio de 2010.

María Aurelia Montenegro Arce, maxistrada-xuíza
substituta do Xulgado do Mercantil número dous de
Pontevedra, viu os presentes autos de xuízo ordina-
rio 683/2009, sobre reclamación de cantidade en
concepto de responsabilidade de administrador
social, promovidos por instancia da mercantil J&A
Garrigues, S.L.P., representado polo procurador sr.
Sanjuán, e asistido polo letrado sr. Garrido Ozcoidi,
contra Juan Antonio Pizorno Díaz, declarado en
situación de rebeldía procesual.

Decido

Que estimo a demanda deducida pola representa-
ción procesual da mercantil J&A Garriguez, S.L.P. e
en consecuencia condeno o demandado, Juan Anto-
nio Pizorno Díaz, a aboarlle á demandante a suma
total de 4.350 euros, que xerarán o xuro legal desde
a data da reclamación xudicial, con imposición ao
dito demandado do pagamento das custas do proceso.

Contra esta sentenza cabe recurso de apelación
perante a Audiencia Provincial de Pontevedra, sec-
ción primeira, que se deberá preparar perante este
xulgado dentro dos cinco días seguintes ao da súa noti-
ficación, de acordo co establecido nos artigos 457 e
seguintes da LAC.

A parte recorrente deberá, de ser o caso, efectuar
o depósito ordenado na LOPX (disposición décimo


