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Nº 2 앫 Martes, 5 de xaneiro de 2010
INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 22 de decembro de 2009
pola que se publica o tipo de xuro para o
primeiro semestre de 2010 para as operacións acollidas a diferentes convenios e
programas de axuda do Instituto Galego
de Promoción Económica (Igape).
Segundo se establece nos 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. Esta condición tamén se establece
en distintos 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 o 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 2010 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: 0,97%.
-Préstamos dos convenios de apoio financeiro ás
pemes 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e
2006: 0,993%.
-Préstamos do convenio de apoio financeiro ao sector pesqueiro de Galicia (DOG número 133, do 10 de
xullo de 2001): 0,993%.

ANEXO VIII
Requisitos mínimos que debe cumprir o cartel sobre
distribución europea de leite nos centros escolares
Tamaño do cartel: A3 ou maior.
Tamaño das letras: 1 centímetro ou maiores.
Título: distribución europea de leite nos centros
escolares.
Contido: deberá figurar, polo menos, a seguinte
frase, tendo en conta a categoría do centro escolar:
«O/A noso/a [categoría de centro escolar (por
exemplo, gardaría/centro de preescolar/colexio)]
subministra produtos lácteos subvencionados pola
Unión Europea dentro do réxime europeo de distribución de leite nos centros escolares».
Recoméndase resaltar as vantaxes nutritivas e dar
directrices nutricionais para os/as nenos/as.
Colocación: nun lugar claramente visible e que
sexa lexible na entrada principal do centro escolar.

-Programa de apoio financeiro aos establecementos turísticos, hostalaría e comercio retallista nas
comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal (DOG número 194, do 5 de outubro de 2007): 0,993%.
-Programa de préstamos para financiar producións
audiovisuais na Comunidade Autónoma de Galicia
(DOG número 87, do 7 de maio de 2002): 0,993%.
-Programa de préstamos para financiar proxectos
emprendedores na Comunidade Autónoma de Galicia
(DOG número 63, do 31 de marzo de 2003): 0,993%.
-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): 0,993%.
-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): 0,993%.
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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): 0,993%.
-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): 0,993%.
-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): 0,993%.
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, instrumentadas mediante convenio de
colaboración subscrito entre o Instituto Galego de
Promoción Económica, as entidades financeiras e as
sociedades de garantía recíproca adheridas (DOG
número 101, do 28 de maio de 2007): 0,993%.
-Bases reguladoras das axudas para a habilitación
de liñas de financiamento subsidiado para producións audiovisuais e investimentos en bens de equipo que serán realizadas por pemes do sector audiovisual galego, instrumentadas mediante convenio de
colaboración subscrito entre o Instituto Galego de
Promoción Económica, as entidades financeiras e as
sociedades de garantía recíproca adheridas (DOG
número 216, do 8 de novembro de 2007): 0,993%.
-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): 0,993%.
-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, instrumentadas mediante convenio de
colaboración subscrito entre o Instituto Galego de
Promoción Económica, as entidades financeiras e as
sociedades de garantía recíproca adheridas (DOG
número 47, do 4 de marzo de 2008): 0,993%.
Segundo.-As entidades financeiras deberanlles
comunicar aos beneficiarios dos préstamos subvencionables a variación do tipo de xuro.
Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2009.
Joaquín Varela de Limia de Cominges
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 23 de decembro de 2009 pola que
se anuncia convocatoria pública para a
provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na
Secretaría Xeral para o Deporte.
De conformidade co establecido no artigo 29.2º do
Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que
se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, e no artigo 16 do Decreto 93/1991, do
20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de
provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e no uso das atribucións
conferidas polo artigo 17.4º da mesma lei, a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza
DISPÓN:
Primeiro.-Anunciar a convocatoria para cubrir,
polo sistema de libre designación, o posto de traballo que se indica no anexo I desta orde.
Segundo.-Poderán concorrer a ela os/as funcionarios/as de carreira que reúnan as condicións que
para o posto de traballo se sinala no anexo I.
Terceiro.-As solicitudes para participar nesta convocatoria presentaranse no rexistro xeral da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, sita nos edificios administrativos de San
Caetano, nº 1, Santiago de Compostela, nas súas
delegacións provinciais ou nas oficinas previstas no
artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, no prazo de 15
días contados a partir do seguinte ao da publicación
desta orde no Diario Oficial de Galicia, segundo o
modelo que se inclúe como anexo II.
Cuarto.-Os/as aspirantes deberán unir a súa solicitude un curriculum vitae xustificando documentalmente os méritos que aleguen.
Os méritos alegados e non probados da maneira
sinalada no paragrafo anterior non se terán en conta.
Quinto.-No caso de que resulte seleccionado/a
para ocupar o posto de traballo que se relaciona no
anexo I desta orde un/ha funcionario/a con destino
noutras administracións, requirirase o informe favorable do departamento onde preste servizos, considerándose favorable de non emitirse no prazo de
quince días, segundo o preceptuado no artigo 67 do
Real decreto 364/1995, do 10 de marzo. Unha vez
tramitado o seu traslado a esta comunidade autónoma procederase a adxudicarlle o posto para o que foi
seleccionado. Se no prazo de dous meses a partir da
publicación no Diario Oficial de Galicia o/a funcio-

