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NUM. EXPED. SOLICITANTE DNI/CIF
UNIV. ONDE
SE TITULOU

UNIV. ONDE
SOLICITA
3º CICLO TITULACION

NOTA MEDIA
FINAL

PONDERADA

2006/000281-0 RUA SUEIRO, REBECA 44468232D USC USC LIC. HISTORIA DA ARTE 1,2037

2006/000105-0 RUIBAL GARCIA, NURIA 71768455Z UVIGO UVIGO LIC. BELAS ARTES 1,1992

2006/000344-0 RAMOS MONTOTO, MANUEL 77404014K USC USC LIC. FILOSOFIA 1,1730

2006/000132-0 FERNANDEZ FERRON, SONIA 44461501V UVIGO UVIGO LIC. BELAS ARTES 1,0894

2006/000066-0 ESTEVEZ RIONEGRO, NOELIA 44483724E USC USC LIC. FILOLOXIA HISPANICA 1,0816

2006/000012-0 MARTINEZ TEIXEIRO, ALVA 47358113D USC UDC LIC. FILOLOXIA PORTUGUESA 1,0779

2006/000112-0 GOMEZ SEOANE, ALMUDENA 76579928W USC USC LIC. FILOLOXIA INGLESA 1,0296

2006/000011-0 QUINDIMIL GARCIA, LUCIA 44838100Z USC USC LIC. HISTORIA 0,9905

2006/000120-0 BRAÑAS COSTAS, MARIA 36135827K USC USC LIC. FILOSOFIA 0,9759

Resolución do 28 de novembro de 2006,
da Dirección Xeral de Formación Pro-
fesional e Ensinanzas Especiais, pola que
se fai pública a listaxe definitiva das axu-
das concedidas ao alumnado de niveis
non universitarios para a adquisición dun
ordenador persoal durante o ano 2006,
convocadas por Orde do 18 de setembro
de 2006.

De conformidade co punto 1º do artigo 8 da Orde
do 18 de setembro de 2006 (DOG do 22 de setembro),
pola que se establece unha segunda convocatoria
de axudas ao alumnado de niveis non universitarios
para a adquisición dun ordenador persoal durante
o ano 2006 e se aproban as súas bases reguladoras,
e unha vez cumpridos os trámites establecidos na
orde de convocatoria, debe publicarse anuncio da
exposición das listaxes definitivas dos beneficiarios
das axudas.

Atendendo á proposta da comisión de avaliación
prevista no artigo 7 da citada orde e consonte coa
delegación expresa que figura no artigo 8 desta

RESOLVO:

Primeiro.-Facer públicas as listas definitivas das
axudas concedidas para a adquisición dun ordenador
persoal, que estarán expostas na páxina web:
http://www.edu.xunta.es/axudasord, no taboleiro de
anuncios da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, na Consellería de Presidencia (Oficina
de Atención ao Cidadán), e nas delegacións pro-
vinciais da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.

Segundo.-Esta resolución será notificada indivi-
dualmente e por carta a todos os solicitantes; esgota
a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse
o recurso potestativo de reposición ante o mesmo
órgano que resolveu, no prazo dun mes, na forma
e condicións que determina a Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común, ou ser impugnadas directamente ante a xuris-
dición contencioso-administrativa, no prazo de dous
meses contados a partir do día seguinte ao da noti-
ficación da resolución, de conformidade co disposto

na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xuris-
dición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2006.

Antonio Vázquez Vázquez
Director xeral de Formación Profesional

e Ensinanzas Especiais

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Resolución do 1 de decembro de 2006
pola que se ditan medidas en materia de
movemento pecuario e saneamento gan-
deiro aplicables a determinados concellos
da provincia de Ourense.

A incidencia da brucelose en determinados con-
cellos da provincia de Ourense no ano 2001, xunto
coas características propias da produción, manexo,
condicións e movemento pecuario, fixeron necesario
que se adoptasen medidas sanitarias especiais nos
concellos afectados que permitisen a erradicación
da enfermidade, para adecuar as condicións sani-
tarias desta zona ás do resto da comunidade autó-
noma.

Como consecuencia, publicouse a resolución da
daquela Dirección Xeral de Produción e Sanidade
Agropecuaria do 25 de marzo de 2002, pola que
se ditaban medidas sanitarias en materia de move-
mento pecuario e saneamento gandeiro aplicables
a determinados concellos da provincia de Ourense,
na que se establecía a obriga de executar unha cam-
paña sanitaria especial de brucelose na totalidade
das explotacións bovinas dos concellos afectados,
así como naquelas explotacións que puidesen estar
epidemioloxicamente relacionadas coa transmisión
da enfermidade. Igualmente, establecíase a nece-
sidade de que a totalidade dos traslados de gando
bovino desde e ata explotacións destes concellos se
efectuase sempre coas autorizacións oficiais de tras-
lado de animais establecidas no Decreto 355/1994,
do 2 de decembro.


