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IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE FACENDA

Corrección de erros.-Orde do 27 de outu-
bro de 2010 pola que se convocan para a
elección de destino definitivo os aspirantes
que superaron o proceso selectivo para o
ingreso na categoría 042 (oficial de esta-
blecemento) do grupo IV de persoal labo-
ral fixo da Xunta de Galicia.

Unha vez advertidos erros no anexo da orde referi-
da no encabezamento, publicada no Diario Oficial
de Galicia nº 213, do 5 de novembro de 2010, é
necesario facer a seguinte corrección:

-Na praza número 5 con código de posto
MA.C99.30.310.32710.100 na columna de concello,
onde di: «Rubián», debe dicir: «Rubiá».

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Anuncio do 10 de novembro de 2010, da
Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, polo que se comunica a publi-
cación das puntuacións definitivas e a
relación de excluídos do baremo aberto
polo Anuncio do 16 de setembro de 2010,
polo que se comunica a apertura dun pra-
zo para solicitar prazas de interinidades e
substitucións como profesores de escolas
oficiais de idiomas, especialidade de ára-
be (592002) (Diario Oficial de Galicia do
24 de setembro de 2010).

Publicada a lista provisional e resoltas as reclama-
cións, procede publicar o baremo definitivo e a rela-

ción definitiva de excluídos no taboleiro de anuncios
da Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria, nos seus departamentos territoriais e na
páxina web desta consellería.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro.-Facer públicas na Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria, nos seus depar-
tamentos territoriais e na páxina web desta conselle-
ría (https://www.edu.xunta.es/substitutoslistas/), as
puntuacións definitivas do baremo para prazas de
interinidades e substitucións no corpo de profesores
de escolas oficiais de idiomas, especialidade de ára-
be (592002).

Segundo.-Declarar excluídos definitivamente os
aspirantes que figuran no anexo deste anuncio polas
causas que se indican.

Terceiro.-Contra estas puntuacións definitivas e a
relación de excluídos, que pon fin á vía administra-
tiva, os interesados poderán interpoñer, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante o director
xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun
mes contado desde o día seguinte ao da publicación
deste anuncio, de conformidade cos artigos 116º e
117º da Lei 30/1992, do 26 novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común, ou ben poderán inter-
poñer directamente recurso contencioso-administra-
tivo no prazo de dous meses, contados desde o día
seguinte ao da publicación deste anuncio, ante o
xulgado do contencioso-administrativo, conforme os
artigos 8º, 14º e 46º da Lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora da xurisdición contencioso-administrati-
va.

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2010.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO 

Excluídos. 

Apelidos e nome DNI Causa 

Agharbi Agharbi, Rachid 48082139H 4 

Alamrousi, Ahmed Fawzi Ali X7798988X 4 e 6 

Ben Mohamed Hairi, Mokhlas X4608257T 3 e 6 

Maghraqui, Azeddine X5985549X 4 e 6 

Matala Abdesselame, Mohamed 39454271W 4 
 

Claves causas de exclusión: 
3- Non achega titulación 
4- Titulación inadecuada 
6- Non é nacional de ningún Estado membro da UE 

anualmente nos orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia dentro do Plan de financia-
mento do SUG.

Quinta.-Este decreto entrará en vigor o día seguin-
te ao da súa publicación no Diario Oficial de Gali-
cia.

Santiago de Compostela, once de novembro de
dous mil dez.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación
Universitaria


