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Visto o exposto, e unha vez verificados os datos
relativos á evolución do Mibor e do Euribor durante
o período establecido nos citados convenios, e en
virtude das facultades que teño conferidas,
RESOLVO
Publicar os tipos de xuro que as entidades de crédito aplicarán durante o ano 2009 aos contratos de
arrendamento financeiro subvencionados ao abeiro
dos convenios de apoio financeiro aos investimentos
das Pemes:
Primeiro.-Os tipos de xuro máximos que se aplicarán durante o ano 2009 aos contratos de arrendamento financeiro formalizados, a tipo variable, ao
abeiro dos convenios de apoio financeiro aos investimentos das Pemes dos anos 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 e do convenio ao
sector transporte público por estrada de Galicia para
a renovación da frota de vehículos dos anos 2004,
2005 e 2006 serán os seguintes:
-Contratos de arrendamento financeiro do convenio 1998: 6,50%. No caso de que o tipo adicional
sexa inferior a 1,25 puntos, o tipo de xuro que se
aplicará será o resultado de engadirlle ao tipo de
referencia (5,23) o tipo adicional que teñan pactado
as partes. Se o tipo de xuro resultase con varios decimais arredondarase ata a máis próxima vixésima
parte do punto.
-Contratos de arrendamento financeiro dos convenios dos anos 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
e 2005 e convenio de apoio financeiro 2004, 2005 e
2006 ao sector transporte público por estrada de
Galicia para a renovación da frota de vehículos:
6,35%. No caso de que o tipo adicional sexa inferior
a 1,15 puntos, o tipo de xuro que se aplicará será o
resultado de engadirlle ao tipo de referencia (5,178)
o tipo adicional que teñan pactado as partes. Se o
tipo de xuro resultase con varios decimais arredondarase ata a máis próxima vixésima parte do punto.
Segundo.-As entidades de crédito deberán comunicarlles aos beneficiarios dos contratos de arrendamento financeiro subvencionados a variación do tipo
de xuro.
Terceiro.-O tipo de xuro do contrato de arrendamento financeiro resultante para o beneficiario, é
dicir, o nominal menos os puntos de subsidiación,
non poderá ser inferior ao límite fixado nos citados
convenios e na resolución de concesión de axuda.
No caso de que sexa inferior limitarase a subsidiación ata o citado límite. Para o caso de que o tipo de
xuro nominal sexa igual ou inferior ao límite suspenderase a subsidiación e o tipo de xuro a aplicar ao
contrato de arrendamento financeiro será o que lle
corresponda segundo o establecido no punto primeiro desta resolución.
Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2008.
Álvaro Álvarez-Blázquez Fernández
Director xeral do Instituto Galego de Promoción
Económica
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Resolución do 11 de decembro de 2008
pola que se publica o tipo de xuro para o
primeiro semestre de 2009 para as operacións acollidas a diferentes convenios e
programas de axuda deste instituto.
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,
RESOLVO:
Primeiro.-Os tipos de xuro de referencia para o
primeiro semestre de 2009 para as operacións acollidas aos seguintes convenios e programas do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) serán
os seguintes:
-Préstamos dos convenios de apoio financeiro ás
Pemes 1997 e 1998: 4,19%.
-Préstamos dos convenios de apoio financeiro ás
Pemes 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e
2006: 4,295%.
-Préstamos do convenio de apoio financeiro ao
sector pesqueiro de Galicia (DOG nº 133, do 10 de
xullo de 2001): 4,295%.
-Programa de préstamos para financiar producións
audiovisuais na Comunidade Autónoma de Galicia
(DOG nº 87, do 7 de maio de 2002): 4,295%.
-Programa de préstamos para financiar proxectos
emprendedores na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 63, do 31 de marzo de 2003): 4,295%.
-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 nº 222, do 15
de novembro de 2004): 4,295%.
-Programa de préstamos para financiar proxectos
en materia de innovación tecnolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 84, do 3 de maio
de 2005): 4,295%.
-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,
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subscrito entre o Igape e as entidades financeiras
(DOG nº 195, do 9 de outubro de 2006): 4,295%.
-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 nº 195, do 9 de outubro de 2006): 4,295%.
-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 nº 195, do 9 de outubro
de 2006): 4,295%.
-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 nº 101, do 28 de maio de 2007):
4,295%.
-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 nº 194, do 5 de outubro de 2007): 4,295%.
-Bases reguladoras das axudas para a habilitación
de dúas liñas de financiamento subsidiado de producións audiovisuais e investimentos en bens de equipamento para realizaren as Pemes do sector audiovisual galego (DOG nº 216, do 8 de novembro de
2007): 4,295%.
-Programa de préstamos do Igape para financiar
proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos do Banco Europeo de
Investimentos (BEI) (DOG nº 244, do 19 de decembro de 2007): 4,295%.
-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 nº 47, do 4 de marzo de 2008):
4,295%.
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IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Resolución do 11 de decembro de 2008, do
tribunal designado para xulgar o proceso
selectivo para o ingreso, pola quenda de
promoción interna, no corpo superior de
administración da Xunta de Galicia (grupo A), escala superior de finanzas, convocado pola Orde do 10 de marzo de 2008.
En sesión que tivo lugar o día 10 de decembro de
2008, o tribunal encargado de cualificar o proceso
selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción
interna, no corpo superior de administración da
Xunta de Galicia (grupo A), escala superior de
finanzas, convocado pola Orde do 10 de marzo de
2008 (DOG número 56, do 24 de marzo), nomeado
pola Orde do 3 de outubro de 2008 (DOG número
196, do 9 de outubre), e modificado pola Orde do 22
de outubro de 2008 (DOG número 209, do 28 de
outubro), de conformidade co disposto nas bases da
convocatoria,
ACORDOU:
Primeiro.-Realizar os trámites oportunos para
publicar as puntuacións obtidas polos aspirantes
que se presentaron ao primeiro exercicio do proceso
selectivo para o ingreso pola quenda de promoción
interna no corpo superior de administración da Xunta de Galicia (grupo A), escala superior de finanzas.
que tivo lugar na sede da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) o día 27 de novembro de
2008, no taboleiro de anuncios da EGAP e do Servizo de Información e Atención ao Cidadán da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza así como na páxina web da Xunta de Galicia
(www.xunta.es).
Segundo.-Que, de acordo co establecido na base
II.1.2 da orde da convocatoria, a puntuación mínima
para alcanzar a cualificación de apto é de quince
(15) puntos.
Terceiro.-Que, de acordo co disposto na base II.1.2
da orde da convocatoria, os aspirantes poderán presentar as alegacións que consideren oportunas en
relación coas puntuacións no prazo de 10 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2008.

Cuarto.-Que, de acordo co disposto nas bases da
convocatoria, o segundo exercicio da fase de oposición terá lugar o día 19 de xaneiro de 2009, na aula 7
da Escola Galega de Administración Pública (EGAP)
ás 15.00 horas.

Álvaro Álvarez-Blázquez Fernández
Director xeral do Instituto Galego de Promoción
Económica

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou
documento fidedigno acreditativo da súa identidade,
a xuízo do tribunal. Así mesmo deberán ir provistos
de bolígrafo.

Segundo.-As entidades financeiras deberán comunicarlles aos beneficiarios dos préstamos subvencionables a variación do tipo de xuro.

