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Resolución do 11 de xuño de 2010 pola
que se corrixen os erros que foron adverti-
dos na Resolución do 14 de abril de 2010
pola que se publica o plan de estudos de
graduado ou graduada en Química.

Advertido un erro no punto 1.3 plan de estudos
resumido por curso académico, Cuarto curso, da
Resolución do 14 de abril de 2010, pola que se
publica o plan de estudos de graduado ou graduada
en Química da Universidade da Coruña, esta reito-
ría, segundo o que dispón o artigo 105.2º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, rectifica e publica o dito erro
da forma que se indica:

Na táboa correspondente ao cuarto curso na mate-
ria: Ambiente e Calidade, onde di:

Materia Carácter Créditos 

Ambiente e Calidade OP 4,5 

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución do 30 de xuño de 2010, da
Dirección Xeral Centros e Recursos Huma-
nos, pola que se comunica a publicación
das puntuacións provisionais da fase de
concurso dos procedementos selectivos de
ingreso e acceso ao corpo de profesores de
ensino secundario, profesores de música e
artes escénicas e profesores técnicos de for-
mación profesional, convocados pola Orde
do 16 de marzo de 2010 (Diario Oficial de
Galicia do 5 de abril).

A base común 9.3º da Orde do 16 de marzo de
2010 pola que se convocaban procedementos selec-
tivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de
ensino secundario, profesores de música e artes
escénicas e profesores técnicos de formación profe-
sional e procedemento de adquisición de novas
especialidades polos funcionarios de carreira dos
citados corpos na Comunidade Autónoma de Gali-
cia, establece que a valoración dos méritos presen-
tados polos aspirantes será efectuada, en nome dos
tribunais, por unha comisión integrada por funciona-

rios ou persoal laboral da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria e que esta será publica-
da nesta consellería, nos seus departamentos territo-
riais e no seu enderezo da internet:

http://www.edu.xunta.es.

En consecuencia, esta dirección xeral

DISPÓN:

Primeiro.-Facer públicas as puntuacións provisio-
nais da fase de concurso dos procedementos selecti-
vos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de
ensino secundario, profesores de música e artes
escénicas, e profesores técnicos de formación profe-
sional, convocados pola Orde do 16 de marzo de
2010 (Diario Oficial de Galicia do 5 de abril). Esta
publicación farase na Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, nos seus departamentos e
na páxina web (http://www.edu.xunta.es).

Segundo.-Contra estas puntuacións poderá presen-
tarse reclamación, no prazo de cinco días hábiles
contados desde o seguinte ao da publicación deste
anuncio no Diario Oficial de Galicia, dirixidas ao
director xeral de Centros e Recursos Humanos.

Santiago de Compostela, 30 de xuño de 2010.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

Anuncio do 30 de xuño de 2010, da Direc-
ción Xeral de Centros e Recursos Huma-
nos, pola que se comunica a apertura dun
prazo para solicitar prazas de interinida-
des e substitucións como profesores espe-
cialistas en ensinanzas deportivas, na
especialidade de baloncesto.

Primeiro.

Comunícase que está aberto o prazo para posibles
interinidades ou substitucións para cubrir prazas de
profesores especialistas en ensinanzas deportivas,
especialidade de baloncesto.

Titulación: técnico deportivo superior en balon-
cesto ou equivalente (adestrador nacional) con expe-
riencia como adestrador. Terán preferencia os que,
ademais, sexan licenciados na actividade física e o
deporte ou equivalente (INEF).

Segundo.-Prazo de solicitude.

O prazo para presentar a instancia de solicitude,
na Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria ou nos seus departamentos territoriais, será
de dez días naturais contados a partir do día seguin-
te ao da publicación deste anuncio no DOG.

Terceiro.-Modelo de solicitude.

O modelo de solicitude poderá ser recollido na
Consellería de Educación e Ordenación Universita-

Debe dicir: 
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ria, nos seus departamentos territoriais e tamén está
á disposición na páxina web da consellería,
http://www.edu.xunta.es (profesores/as; xestión de
profesorado).

Cuarto.-Comisión baremadora.

A asignación da puntuación que lles corresponde
aos concursantes será efectuada por unha comisión
constituída por funcionarios destinados na Conselle-
ría de Educación e Ordenación Universitaria. Esta
comisión estará cualificada na categoría primeira
para os efectos do previsto no Decreto 144/2001, do
7 de xuño (DOG do 25 de xuño).

Poderá asistir ás reunións da comisión, con voz e
sen voto, un representante por cada unha das orga-
nizacións sindicais con presenza na mesa sectorial
docente non universitaria.

Quinto.-Requisitos dos candidatos.

-Estar en posesión da titulación e experiencia
especificado na base primeira.

-Acreditar o certificado de lingua galega 4 (Celga
4) ou equivalente.

Non obstante o anterior, poderán presentar solici-
tudes aquelas persoas que, posuíndo a titulación
sinalada, non posúan o certificado de lingua galega
4 ou equivalente. Estes candidatos poderán ser
seleccionados, en defecto de candidatos que si o
acrediten. Neste caso, de seren seleccionados, os
candidatos deberán superar, no prazo máximo de
dous anos desde que sexan nomeados, o certificado
de lingua galega 4 (Celga 4) ou equivalente. A supe-
ración do devandito certificado deberá comunicarse
á Subdirección Xeral de Recursos Humanos da Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Sexto.

O baremo de acordo coa addenda asinada cos sin-
dicatos da Mesa Sectorial Docente o 11 de xullo de
2006 será o publicado na fase de concurso do último
concurso-oposición convocado no DOG.

Santiago de Compostela, 30 de xuño de 2010.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

V. ADMINISTRACIÓN
DE XUSTIZA

XULGADO DE PRIMEIRA
INSTANCIA NÚMERO OITO
DE VIGO

Edicto (926/2009 M).

Luisa Represa Garazo, secretaria do Xulgado de
Primeira Instancia número oito de Vigo, certifica
que foi ditada a seguinte sentenza nos presentes

autos que a seguir se expresa, a fin de ser notificada
ao demandado que está en paradoiro descoñecido,
Bebidas Catalogadas, S.L.

«Sentenza 8/2010.

Susana Álvarez García, maxistrada-xuíza do Xul-
gado de Primeira Instancia e Instrución número oito
de Vigo, viu os autos sinalados co 926/2009M,
seguidos polos trámites do xuízo verbal por instancia
de Vigo Camiño Novo, S.L., representada pola pro-
curadora Mª Rosa Marquina Tesouro e asistida do
letrado Salustiano González-Lojo Sáez, contra Bebi-
das Catalogadas, S.L., en rebeldía, e dita a seguinte
sentenza:

Estimando a demanda formulada en autos de xuí-
zo verbal número 926/2009 pola procuradora Mª
Rosa Marquina Tesouro, en nome e representación
de Vigo Camiño Novo, S.L., contra Bebidas Catalo-
gadas, S.L., debo condenar e condeno a demandada
a restituír á demandante a posesión do televisor LCD
LG 42�� 42 LE2RLG co seu soporte Plasma Vivanco
WMS751 PLS da súa propiedade, e a lle pagar as
custas procesuais causadas.

Notifíquese esta resolución ás partes e fágaselles
saber que non é firme e que contra ela cabe interpor
recurso de apelación ante a Audiencia Provincial de
Pontevedra no prazo de 5 días a partir da súa notifi-
cación, despois de depositar a suma de 50 euros na
conta de depósitos e consignacións do xulgado,
segundo establece a disposición adicional décimo-
quinta da LOPX por reforma aprobada pola Lei orgá-
nica 1/2009, do 3 de novembro, complementaria da
Lei de reforma da lexislación procesual para a
implantación da nova oficina xudicial, pola que se
modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do
poder xudicial.

Únase esta resolución ao libro da súa clase e déi-
xese nos autos testemuño dela.

Así o pronuncio, mando e asino por esta miña sen-
tenza, xulgando definitivamente en primeira instan-
cia, en Vigo no dezaoito de xaneiro de dous mil dez».

E para que conste e para a súa debida notificación
ao demandado, que está en paradoiro descoñecido,
Bebidas Catalogadas, S.L., que sirva este edicto de
notificación e inserción nese diario oficial.

Luisa Represa Garazo
Secretaria xudicial

XULGADO DO SOCIAL
NÚMERO UN DE LUGO

Edicto (88/2010).

En virtude do acordado por Fernando Fernández
Olmedo, maxistrado xuíz do Xulgado do Social
número un de Lugo, de conformidade coa resolución
ditada con data de hoxe na execución 88/2010 (autos


