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laboral fixo da Xunta de Galicia acordou, de confor-
midade co disposto nas bases da convocatoria:

Primeiro.-Que, de conformidade co establecido na
base II.1.2 da orde da convocatoria, superaron o
segundo exercicio os aspirantes que obtiveron unha
puntuación mínima de vinte e cinco (25) puntos.

Segundo.-Realizar os trámites oportunos para
publicar as puntuacións obtidas polos aspirantes
que se presentaron ao segundo exercicio do proceso
selectivo para o ingreso na categoría 37 (titulado/a
superior ambiental) do grupo I de persoal laboral
fixo da Xunta de Galicia, na aula nº 1 da Facultade
de Dereito da Universidade de Santiago de Compos-
tela, no taboleiro de anuncios do Servizo de Informa-
ción ao Cidadán da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e na páxina web
da Xunta de Galicia (www.xunta.es).

Terceiro.-De acordo co disposto na base II.1.2 da
orde da convocatoria, os aspirantes poderán presen-
tar as alegacións que consideren oportunas en rela-
ción coas puntuacións no prazo de 10 días contados
desde o seguinte ao da publicación desta resolución
no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto.-De conformidade co disposto na base II.1.2
da orde da convocatoria, unha vez publicadas as pun-
tuacións deste exercicio, abrirase un prazo de dez
días hábiles para que os aspirantes que superen este
exercicio presenten o documento xustificativo (orixi-
nal ou fotocopia debidamente compulsada) de estaren
en posesión do Celga 4, curso de perfeccionamento de
galego ou equivalente debidamente homologado polo
órgano competente en materia de política lingüística
da Xunta de Galicia, de acordo coa disposición adi-
cional segunda da Orde do 16 de xullo de 2007 pola
que se regulan os certificados oficiais acreditativos
dos niveis de coñecemento da lingua galega (DOG
nº 146, do 30 de xullo), para os efectos da exención
prevista no terceiro exercicio. Esta documentación
presentarase nas oficinas de rexistro da Xunta de
Galicia, oficinas de correos e demais lugares previs-
tos no artigo 38º da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

Quinto.-De conformidade co disposto na base II.3.4
da orde de convocatoria, os aspirantes que superaron
este exercicio disporán dun prazo de 20 días naturais
desde a publicación desta resolución no Diario Ofi-
cial de Galicia, para presentaren a documentación
relativa á fase de concurso. Esta documentación irá
dirixida á Consellería de Facenda, Dirección Xeral
da Función Pública (edificio administrativo San Cae-
tano, Santiago de Compostela) de acordo co procede-
mento establecido para o efecto pola resolución da
Dirección Xeral da Función Pública do 22 de febrei-
ro de 2011 (DOG nº 40, do 28 de febreiro).

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2011.

Juan José Valiela Villar
Presidente do tribunal

Resolución do 29 de marzo de 2011 pola
que se aproban e se fan públicas as lista-
xes provisionais de admitidos e excluídos
ao proceso selectivo para o ingreso no cor-
po de xestión da Administración da Xunta
de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de
estatísticos.

De conformidade co establecido no artigo 12º do
Regulamento de selección de persoal da Administra-
ción da Comunidade Autónoma de Galicia e na base
I.4 das que rexen o proceso selectivo convocado pola
Orde do 17 de decembro de 2010 (DOG número 244,
do 22 de decembro), esta dirección xeral,

RESOLVE:

Aprobar as listaxes provisionais de admitidos e
excluídos no proceso selectivo para o ingreso no cor-
po de xestión de Administración da Xunta de Gali-
cia, subgrupo A2, escala técnica de estatísticos.

A listaxe provisional de aspirantes excluídos pola
quenda de promoción interna non figura publicada
como anexo a esta resolución por non constar ningún
aspirante nela.

A listaxe de aspirantes admitidos poderá consultar-
se na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es)
e estará exposta nos taboleiros de anuncios da Con-
sellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, nos das súas delegacións territoriais, no Ser-
vizo de Rexistro Xeral e Información á Cidadanía en
Santiago de Compostela, no Servizo de información
dos edificios administrativos da Xunta de Galicia en
Vigo e Ferrol e nas oficinas comarcais da Xunta de
Galicia.

A listaxe de aspirantes excluídos, con indicación
da causa determinante da súa exclusión, figura como
anexo a esta resolución.

Os aspirantes excluídos, así como aqueles que non
figuren en ningunha das listaxes, disporán dun pra-
zo de dez días hábiles, contados a partir do día
seguinte ao da publicación desta resolución no Dia-
rio Oficial de Galicia, para reclamar ou emendar o
defecto que motivou a exclusión.

Os aspirantes que dentro do prazo sinalado non
emenden os defectos que motivaron a súa exclusión
serán definitivamente excluídos.

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2011.

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO  
Relación de aspirantes excluídos/as 

Apelidos e nome NIF Quenda Motivo da exclusión 

Armesto Ramón, Diego Félix  32763970-X Libre 14 

Botana Fidalgo, María Estefanía 32657221-G Libre 14 

Nieto Merino, Álvaro 12396330-C Libre 14 

Pedrares Tuñas, Mónica  78797019-P Libre 14 
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Pena Santamaría, Antonio 33275265-S Libre 14 

Pérez Fernández, Javier  44461097-G Libre 14 

Tome López de Silanes, Eugenio Luis 33316562-G Libre 14 

Veiga Valiño, María Inés 33319295-T Libre 14 

 
Código Descrición 

14 Documento xustificativo exención taxas non válido 

Resolución do 29 de marzo de 2011 pola
que se aproban e se fan públicas as lista-
xes provisionais de admitidos e excluídos
ao proceso selectivo para o ingreso, pola
quenda de promoción interna e cambio de
categoría, na categoría 031 (legoeiro/a)
do grupo IV de persoal laboral fixo da
Xunta de Galicia.

De conformidade co establecido no artigo 12º do
Regulamento de selección de persoal da Administra-
ción da Comunidade Autónoma de Galicia e na base
I.4 das que rexen o proceso selectivo convocado pola
Orde do 27 de decembro de 2010 (DOG número 1, do
3 de xaneiro de 2011), esta dirección xeral,

RESOLVE:

Aprobar as listaxes provisionais de admitidos e
excluídos no proceso selectivo para o ingreso, pola
quenda de promoción interna e cambio de categoría,
na categoría 031 (legoeiro/a) do grupo IV de persoal
laboral fixo da Xunta de Galicia.

A listaxe de aspirantes admitidos poderá consultar-
se na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es)
e estará exposta nos taboleiros de anuncios da Con-
sellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, nos das súas delegacións territoriais, no Ser-
vizo de Rexistro Xeral e Información á Cidadanía en
Santiago de Compostela, no Servizo de Información
dos edificios administrativos da Xunta de Galicia en
Vigo e Ferrol e nas oficinas comarcais da Xunta de
Galicia.

A listaxe de aspirantes excluídos, con indicación
da causa determinante da súa exclusión, figura como
anexo a esta resolución.

Os aspirantes excluídos, así como aqueles que non
figuren en ningunha das listaxes, disporán dun pra-
zo de dez días hábiles, contados a partir do día
seguinte ao da publicación desta resolución no Dia-
rio Oficial de Galicia, para reclamar ou emendar o
defecto que motivou a exclusión.

Os aspirantes que dentro do prazo sinalado non
emenden os defectos que motivaron a súa exclusión
serán definitivamente excluídos.

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2011.

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO 
Relación de aspirantes excluídos/as 

Apelidos e nome NIF Quenda Motivo da exclusión 

Regueira López, Mónica   33334273-M Libre 15 

 
Código Descrición 

15 Documento xustificativo exención taxas non cotexado 

Resolución do 29 de marzo de 2011 pola
que se aproban e se fan públicas as lista-
xes provisionais de admitidos e excluídos
ao proceso selectivo para o ingreso na
categoría 031 (legoeiro/a) do grupo IV de
persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

De conformidade co establecido no artigo 12º do
Regulamento de selección de persoal da Adminis-
tración da Comunidade Autónoma de Galicia e na
base I.4 das que rexen o proceso selectivo convoca-
do pola Orde do 27 de decembro de 2010 (DOG nº 1,
do 3 de xaneiro de 2011), esta dirección xeral,

RESOLVE:

Aprobar as listaxes provisionais de admitidos e
excluídos no proceso selectivo para o ingreso na
categoría 031 (legoeiro/a) do grupo IV de persoal
laboral fixo da Xunta de Galicia.

A listaxe de aspirantes admitidos poderá consul-
tarse na páxina web da Xunta de Galicia (www.xun-
ta.es) e estará exposta nos taboleiros de anuncios da
Consellería de Presidencia, Administracións Públi-
cas e Xustiza, nos das súas delegacións territoriais,
no Servizo de Rexistro Xeral e Información á Cida-
danía en Santiago de Compostela, no Servizo de
información dos edificios administrativos da Xunta
de Galicia en Vigo e Ferrol e nas oficinas comarcais
da Xunta de Galicia.

A listaxe de aspirantes excluídos, con indicación
da causa determinante da súa exclusión, figura como
anexo a esta resolución.

Os aspirantes excluídos, así como aqueles que non
figuren en ningunha das listaxes, disporán dun pra-
zo de dez días hábiles, contados a partir do día
seguinte ao da publicación desta resolución no Dia-
rio Oficial de Galicia, para reclamaren ou emenda-
ren o defecto que motivou a exclusión.

Os aspirantes que dentro do prazo sinalado non
emenden os defectos que motivaron a súa exclusión
serán definitivamente excluídos.

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2011.

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

Apelidos e nome NIF Quenda Motivo da exclusión 


