Nº 123 앫 Xoves, 26 de xuño de 2008
INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 20 de xuño de 2008 pola
que se publica o tipo de xuro para o segundo semestre de 2008 para as operacións
acollidas a diferentes convenios e programas de axuda do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).
Segundo se establece nalgúns dos convenios de
colaboración asinados entre o Instituto Galego de
Promoción Económica e diversas entidades financeiras para operacións acollidas a eles, o tipo de
xuro variará por semestres naturais e publicarase no
Diario Oficial de Galicia; condición que tamén se
establece en varios dos programas de axuda do instituto.
Polo que antecede e unha vez verificados os datos
relativos á evolución do Mibor e Euribor, en virtude
das facultades que teño conferidas mediante o artigo
12 a) da Lei 5/1992, do 10 de xuño, de creación do
Instituto Galego de Promoción Económica, e do artigo 11.1º a) do Decreto 317/1992, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento do Igape,
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-Convenio polo que se establece unha liña de avais
do Igape para financiar a adquisición de dereitos de
pesca por parte de armadores e agrupacións de produtores para o acceso da frota galega a caladoiros,
subscrito entre o Igape e as entidades financeiras
(DOG número 195, do 9 de outubro de 2006):
4,897%.
-Convenio entre o Igape, as sociedades de garantía
recíproca e as entidades financeiras adheridas para
a habilitación dunha liña de financiamento específica para emprendedores (DOG número 195, do 9 de
outubro de 2006): 4,897%.
-Convenio entre o Igape, as sociedades de garantía
recíproca e as entidades financeiras adheridas para
a habilitación dunha liña de financiamento específica para proxectos de innovación na Comunidade
Autónoma de Galicia (DOG número 195, do 9 de
outubro de 2006): 4,897%.

RESOLVO:

-Bases reguladoras das axudas para a habilitación
de liñas de financiamento subsidiado para microempresas, proxectos emprendedores e investimentos
das Pemes para a mellora competitiva na Comunidade Autónoma de Galicia, liñas Peme Xove e Peme
Competitiva (DOG número 101, do 28 de maio de
2007): 4,897%.

Primeiro.-Os tipos de xuro de referencia para o
segundo semestre de 2008 para as operacións acollidas aos seguintes convenios e programas do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) serán os
seguintes:

-Bases reguladoras das axudas do Igape para o
apoio financeiro 2007 aos establecementos turísticos, hostalaría e comercio retallista nas comarcas de
Ferrol, Eume e Ortegal (DOG número 194, do 5 de
outubro de 2007): 4,897%.

-Préstamos dos convenios de apoio financeiro ás
Pemes 1997 e 1998: 4,86%.

-Bases reguladoras das axudas para a habilitación
de dúas liñas de financiamento subsidiado de producións audiovisuais e investimentos en bens de equipamento para realizar polas Pemes do sector audiovisual galego (DOG número 216, do 8 de novembro
de 2007): 4,897%.

-Préstamos dos convenios de apoio financeiro ás
Pemes 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e
2006: 4,897%.
-Préstamos do convenio de apoio financeiro ao
sector pesqueiro de Galicia: 4,897%.
-Programa de préstamos para financiar producións
audiovisuais na Comunidade Autónoma de Galicia
(DOG número 87, do 7 de maio de 2002): 4,897%.
-Programa de préstamos para financiar proxectos
emprendedores na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG número 63, do 31 de marzo de 2003):
4,897%.
-Convenio polo que se establece unha liña de avais
do Igape para financiar a adquisición de dereitos de
pesca por parte de agrupacións de produtores para o
acceso da frota galega a caladoiros, subscrito entre o
Igape e as entidades financeiras (DOG número 222,
do 15 de novembro de 2004): 4,897%.
-Programa de préstamos para financiar proxectos
en materia de innovación tecnolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG número 84, do 3 de
maio de 2005): 4,897%.

-Programa de préstamos do Igape para financiar
proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos do Banco Europeo de
Investimentos (BEI) (DOG número 244, do 19 de
decembro de 2007): 4,897%.
-Bases reguladoras das axudas para a habilitación
de liñas de financiamento subsidiado para microempresas, proxectos emprendedores e investimentos
das Pemes para a mellora competitiva na Comunidade Autónoma de Galicia, liñas Peme Xove e Peme
Competitiva (DOG número 47, do 4 de marzo de
2008): 4,897%.
Segundo.-O tipo de xuro resultante para as operacións que se formalicen a partir do segundo semestre de 2008 acollidas ás bases reguladoras das axudas para a habilitación de liñas de financiamento
subsidiado para microempresas, proxectos emprendedores e investimentos das Pemes para a mellora
competitiva na Comunidade Autónoma de Galicia,
liña Microempresa (DOG número 47, do 4 de marzo
de 2008) será do 5,20%.
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Terceiro.-As entidades financeiras deberán comunicarlles aos beneficiarios dos préstamos subvencionables a variación do tipo de xuro.
Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2008.
Álvaro Álvarez-Blázquez Fernández
Director xeral do Instituto Galego de Promoción
Económica

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS
CONSELLERÍA DE SANIDADE
Corrección de erros.-Orde do 23 de maio
de 2008 pola que se resolve a convocatoria
pública para a provisión dun posto de persoal directivo vacante no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
Advertido erro no anexo I da dita resolución,
publicada no Diario Oficial de Galicia nº 111, do 10
de xuño de 2008, cómpre efectuar a oportuna
corrección:
Na páxina 11.080, no anexo I, onde di: «Nome e
apelidos: Odilo García Rivera», debe dicir: «Nome e
apelidos: Odilio García Rivela».
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co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, os estatutos da Universidade
de Vigo e, no non previsto, pola lexislación xeral da
función pública do Estado.
2. Requisitos dos candidatos.
2.1. Para seren admitidos á realización destas probas selectivas os aspirantes deberán reunir os requisitos exixidos nesta base na data de finalización do
prazo de presentación de solicitudes e mantelos ata
a toma de posesión:
a) Ser español ou nacional dun Estado membro da
Unión Europea ou nacional daqueles estados aos
cales, en virtude de tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España,
lles sexa de aplicación a libre circulación de traballadores nos termos en que esta se atopa definida no
Tratado Constitutivo da Comunidade Europea.
Tamén poderán participar o cónxuxe, descendentes e descendentes do cónxuxe dos españois e dos
nacionais doutros estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados de dereito,
menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade
que vivan ás súas expensas. Este último beneficio
será igualmente de aplicación a familiares de nacionais doutros estados cando así se prevexa nos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e
ratificados por España.
Igualmente poderán participar os aspirantes de
nacionalidade estranxeira non comunitaria cando se
cumpran os requisitos establecidos no artigo 15 do
RDH.
b) Ter cumpridos os dezaoito anos de idade e non
ter superado os setenta.

UNIVERSIDADE DE VIGO
Resolución do 29 de maio de 2008 pola
que se convoca concurso de acceso a corpos
de funcionarios docentes universitarios.
De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de
decembro), de universidades (en diante LOU) e no
Real decreto 774/2002, do 26 de xullo, polo que se
regula o sistema de habilitación nacional para o
acceso a corpos de funcionarios docentes universitarios e o réxime dos concursos de acceso respectivos
(en diante RDH), e en virtude do establecido nos
estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo
Decreto 421/2003, do 13 de novembro (BOE do 14
de xaneiro de 2004) da Xunta de Galicia,
Esta reitoría resolveu convocar a concurso a praza
que figura no anexo I desta resolución, con suxeición ás seguintes
Bases da convocatoria.
1. Normas xerais.
Este concurso rexerase pola LOU, o RDH, a
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-

c) Estar habilitado para o corpo e área de coñecemento que se trate, cumprir os requisitos establecidos no artigo 15 do RDH e non estar incursos na
prohibición do punto 7 del artigo 17 do mesmo RDH.
d) Ter aboadas as taxas por dereitos de exame.
e) Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha Administración
pública nin atoparse inhabilitado para o exercicio
das funcións públicas. Os aspirantes cuxa nacionalidade non sexa a española deberán acreditar non
estar sometidos a sanción disciplinaria ou condena
penal que impida, no seu Estado, o acceso á función
pública.
f) Non padecer enfermidade nin estar afectado por
limitación física ou psíquica que sexa incompatible
co desempeño das funcións correspondentes á praza.
3. Solicitudes.
3.1. As solicitudes para participar no concurso
axustaranse ao modelo que figura como anexo III
desta convocatoria e dirixiranse ao reitor da Universidade de Vigo no prazo de vinte días naturais, contados a partir do día seguinte ao de publicación desta convocatoria no BOE. Se o último día do prazo
coincide con sábado ou día inhábil na universidade,

