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Resolución do 25 de abril de 2011, do tri-
bunal nomeado pola Orde do 25 de outu-
bro de 2010 para cualificar o proceso
selectivo para o ingreso na categoría 37
(titulado/a superior ambiental) do grupo I
de persoal laboral fixo da Xunta de Gali-
cia, pola que se convoca para a realización
do terceiro exercicio da fase de oposición.

En sesión que tivo lugar o día 25 de abril de 2011,
o tribunal acordou, de conformidade co disposto nas
bases da convocatoria:

Convocar a aspirante que figura no anexo, e que
non acreditou en prazo posuír o Celga 4, ou equi-
valente debidamente homologado polo órgano
competente en materia de política lingüística da
Xunta de Galicia (curso de perfeccionamento de
galego, de acordo coa disposición adicional segun-
da da Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se
regulan os certificados oficiais acreditativos dos
niveis de coñecemento da lingua galega, publica-
da no DOG nº 146, do 30 de xullo), para a realiza-
ción do terceiro exercicio da fase de oposición que
terá lugar na aula 205 da Escola Galega de Admi-
nistración Pública, en Santiago de Compostela, o
día 2 de maio de 2011, en chamamento único que
se iniciará ás 16.30 h.

A aspirante deberá ir provista de DNI ou docu-
mento fidedigno acreditativo da súa identidade, ao
xuízo do tribunal, e bolígrafo azul.

Non se permitirá o acceso ao recinto onde se
realizará o exercicio con teléfonos móbiles, axen-
das electrónicas ou calquera outro instrumento
do que se poidan valer os aspirantes para auxi-
liarse na realización do exercicio. Non se habili-
tará no recinto ningún servizo de recollida de
móbiles.

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2011.

Juan José Valiela Villar
Presidente do tribunal

ANEXO
Relación de aspirantes convocados

NIF: 07987923-T.
Apelidos e nome: Diego Prada, Tatiana.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Corrección de erros.-Orde do 8 de abril de
2011 pola que se convocan procedementos
selectivos de ingreso e acceso ao corpo de
profesores de artes plásticas e deseño e de
mestres e procedemento de adquisición de
novas especialidades polo persoal funcio-
nario de carreira dos anteditos corpos da
Comunidade Autónoma de Galicia.

Advertidos erros na devandita orde publicada no
Diario Oficial de Galicia nº 71, de luns, 11 de abril
de 2011, e na corrección de erros publicada no Dia-
rio Oficial de Galicia nº 79, do luns, 25 de abril de
2011, é necesario efectuar a seguinte modificación:

Na páxina 6.461, o punto 3.8, letra c), debe dicir:
«c) Terán unha bonificación do 50% as persoas que
figurasen como demandantes de emprego desde,
polo menos, seis meses antes á data da convocatoria
de probas selectivas de persoal nas que soliciten a
súa participación e non estean a percibir prestación
ou subsidio por desemprego».

Resolución do 20 de abril de 2011, da
Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, pola que se resolve provisional-
mente o procedemento para cambio de des-
tino e reingresos por resultas deste por pro-
fesores especiais de institutos técnicos de
ensinanzas medias que se van extinguir.

Por Orde do 5 de novembro de 2010 anunciouse
procedemento para cambio de destino e reingresos
por resultas deste por profesores especiais de insti-
tutos técnicos de ensinanzas medias que se van
extinguir.

Procede agora facer pública a adxudicación provi-
sional de destinos obtidos neste procedemento para
cambio de destino e reingresos por resultas deste.
Na súa virtude, esta dirección xeral

DISPÓN:

Primeiro.-En virtude desta resolución provisional
de procedemento para cambio de destino e reingre-
sos por resultas deste, adxudicar destino definitivo a
Manuel Iglesias López, NIF 33212674-F, no IES
Rosalía de Castro, Santiago de Compostela, código:
15015755.

Segundo.-Contra esta resolución provisional,
segundo o establecido na base sexta da Orde do 5
de novembro de 2010, cabe reclamación no prazo
de dez días hábiles, contados a partir da data de
exposición desta resolución. O prazo de renuncias
será o mesmo que o establecido para reclama-
cións.

28 de abril de 2011, cómpre facer a oportuna
corrección:

-Na páxina 7.361, onde di: «Puntuación concurso:
35,62; Puntuación total: 18,8; Puntuación oposición:
54,42», debe dicir: «Puntuación oposición: 35,62;
Puntuación concurso: 18,8; Puntuación total:
54,42».
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Non obstante, serán admitidas as reclamacións e
renuncias presentadas con anterioridade.

Terceiro.-As reclamacións e renuncias poderanse
presentar en calquera das dependencias a que alude
o artigo 38º da Lei de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común, así como no centro de destino sempre que,
ademais, se remitan por fax, dentro do prazo estable-
cido, ao Servizo de Profesorado de Educación
Secundaria, Formación Profesional e Ensinanzas
Especiais; número de fax 981 54 54 84.

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2011.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

V. ADMINISTRACIÓN
DE XUSTIZA

XULGADO DE PRIMEIRA
INSTANCIA NÚMERO CATRO
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Edicto (217/2010).

No procedemento de referencia ditouse a sentenza
do 8 de febreiro de 2011 cuxo encabezamento e
decisión son do seguinte contido literal:

«En Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2011.

Sentenza.

Vistos por min, Ana Belén López Otero, maxistra-
do-xuíz do Xulgado de Primeira Instancia número
catro de Santiago de Compostela, as presentes
actuacións de xuízo verbal tramitados co núme-
ro 217/2010, no cal interviron como demandante
Ubaldo Rivas Romero, representado pola procura-
dora dos tribunais sra. Pardo Valdés e asistido do
letrado sr. Rivas Romero, e como demandada Laura
Pilar Rosario Chaves, en situación procesual de
rebeldía, en virtude das seguintes consideracións.

Dispoño:

Estimar a demanda interposta por Ubaldo Rivas
Romero e, en consecuencia, condenar a Laura Pilar
Rosario Chaves a aboarlle ao demandante a suma de
2.904,96 euros máis os xuros legais desde a interpo-
sición da demanda, todo isto con expresa imposición
de custas á parte demandada.

Así mesmo, a sentenza foi aclarada mediante auto
do 14 de febreiro de 2011 cuxa parte dispositiva se
insire a seguir:

Dispoño:

Aclarar a resolución impugnada no sentido de
entender na súa parte dispositiva, ademais da con-

dena ao pagamento dos xuros prevista no arti-
go 1.100º e 1.108º do CC, que se condena igualmen-
te ao aboamento dos xuros previstos no artigo 576º
da LAC.

E como consecuencia do ignorado paradoiro de
Laura Pilar Rosario Chaves, expídese este edicto
para que sirva de cédula de notificación.

Santiago de Compostela o quince de marzo de dous
mil once.

Mª Luisa Filgueiras Jaspe
Secretaria xudicial

XULGADO DE PRIMEIRA
INSTANCIA E INSTRUCIÓN
NÚMERO DOUS DE PONTEAREAS

Edicto (359/2009).

No procedemento de referencia ditouse en data 1
de decembro de 2010 sentenza coa decisión seguin-
te

Decido:

Estimo a demanda interposta pola procuradora
sra. Fernández Suárez, en nome e representación
de José Ramón Carpintero Martínez, e declaro a
disolución por divorcio do matrimonio contraído
no seu día entre este e Rosa María Fernández
Alves. Establécense as seguintes medidas defini-
tivas:

-Atribúese a garda e custodia ao seu pai José
Ramón Carpintero Martínez.

-Imponse a Rosa María Fernández Alves a obri-
ga de aboar unha pensión de alimentos de 400 €
a favor dos seus fillos Mario e Rocío Carpintero
Fernández, que deberá aboar nos 5 primeiros días
de cada mes na conta corrente que designe o
demandante, cantidade que deberá aumentarse
cada ano conforme o aumento do IPC. Deberá
aboar tamén Rosa María Fernández Alves a meta-
de dos gastos extraordinarios de educación e
sanidade xerados por Mario e Rocío Carpinteiro
Fernández.

Non procede a condena en custas a ningunha das
partes.

Unha vez que esta resolución sexa firme, comuní-
quese ao rexistro civil correspondente para os efec-
tos oportunos.

Lévese o orixinal desta resolución ao libro de sen-
tenzas deste xulgado e déixese no procedemento tes-
temuño bastante.

Notifíqueselles esta resolución ás partes e fágase-
lles saber que non é firme e que contra ela cabe


