Nº 153 앫 Mércores, 8 de agosto de 2007

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 31 de xullo de 2007 pola que
se fai pública a reserva de crédito dispoñible para a concesión de axudas no ano
2007 ao abeiro das bases reguladoras da
concesión polo Instituto Galego de Promoción Económica de axudas de salvamento e
reestruturación a empresas en crise.
Mediante a Resolución do 26 de decembro de 2005
publicouse a nova regulamentación das bases reguladoras de axudas de salvamento e reestruturación a
empresas en crise. (DOG número 3, do 4 de xaneiro
de 2006).
O 26 de decembro de 2006 o Parlamento de Galicia
aprobou os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007, publicados mediante a Lei 14/2006 (DOG número 249, do 29 de decembro de 2006).
Polo que antecede,
RESOLVO
Único.-Facer pública a reserva de crédito dispoñible para a concesión de axudas no ano 2007, ao abeiro das bases reguladoras da concesión polo Igape de
axudas de salvamento e reestruturación de empresas
en crise, que será de 500.000 euros que se financiarán con cargo á partida orzamentaria 02.01. E5/10/02
dos seus orzamentos.
Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2007.
Álvaro Álvarez-Blázquez Fernández
Director xeral do Instituto Galego de Promoción
Económica
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IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Orde do 31 de xullo de 2007 pola que se
amplía o prazo para a realización do terceiro exercicio do proceso selectivo para o
acceso á categoría 017 (asistente social)
do grupo II de persoal laboral fixo da
Xunta de Galicia.
As ordes do 21 de febreiro de 2006 polas que se
convoca o proceso selectivo para o acceso ás categorías correspondentes ao grupo II do persoal laboral
fixo da Xunta de Galicia, polas quendas de acceso
libre e promoción interna e cambio de categoría, establecen na base II.2.1 que o prazo máximo para a realización do terceiro exercicio será de 40 días, contado
este desde o remate do exercicio anterior.
Unha vez realizado o segundo exercicio o día 13 de
xullo de 2007, e logo de considerar diversas cuestións
organizativas relativas á realización do terceiro deles
e a proposta elevada para tal efecto polo tribunal cualificador deste proceso selectivo, de conformidade co
establecido no artigo 49 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, o
conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza
DISPÓN:
A ampliación do prazo de realización do terceiro
exercicio do proceso selectivo para o acceso á categoría 017 (asistente social) del grupo II do persoal laboral fixo da Xunta de Galicia en vinte días hábiles.

