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IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS
CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA,
RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución do 31 de marzo de 2005, da
Dirección Xeral da Función Pública, pola
que se fai pública a actualización pro-
visional de méritos dos solicitantes incluí-
dos nas listas correspondentes a diversos
corpos e escalas de Administración da
Xunta de Galicia, de conformidade co
Decreto 217/2003, do 11 de abril, polo
que se regula o nomeamento de persoal
interino para o desempeño con carácter
transitorio de prazas reservadas a fun-
cionarios e a contratación temporal de
persoal laboral da Xunta de Galicia.

Rematado o prazo fixado polo artigo 8.5º do Decre-
to 217/2003, do 11 de abril, para a actualización
e alegación de novos méritos polos solicitantes
incluídos nas listas correspondentes a diversos cor-
pos e escalas de Administración da Xunta de Galicia,
e vistas as correspondentes solicitudes pola Comi-
sión Permanente Central, esta Dirección Xeral da
Función Pública

RESOLVE:

Primeiro.-Facer pública a actualización provisio-
nal de méritos, con indicación da puntuación, dos
solicitantes incluídos nas listas para a cobertura,
con carácter temporal, de postos de traballo reser-
vados a persoal funcionario, correspondentes aos
corpos e escalas que a seguir se sinalan:

-Corpo superior de Administración da Xunta de
Galicia (grupo A), escala superior de estatísticos.

-Corpo de xestión de Administración da Xunta de
Galicia (grupo B): escala técnica de estatísticos e
escala de inspección turística.

-Corpo facultativo superior da Xunta de Galicia
(grupo A): escala de enxeñeiros de camiños, canles
e portos; escala de enxeñeiros de telecomunicacións;
escala de enxeñeiros de minas; escala de enxeñeiros
industriais; escala de enxeñeiros agrónomos; escala
de enxeñeiros de montes; escala facultativa de arqui-
vos, bibliotecas e museos: especialidade de arquivos,
especialidade de bibliotecas e especialidade de
museos; escala de arqueólogos; escala de químicos;
escala de biólogos; escala de arquitectos e escala
de profesores numerarios de institutos politécnicos
marítimo-pesqueiros, materia de dereito marítimo e
lexislación pesqueira.

-Corpo facultativo de grao medio da Xunta de Gali-
cia (grupo B): escala de enxeñeiros técnicos de
minas; escala de enxeñeiros técnicos de obras públi-
cas; escala de enxeñeiros técnicos industriais; escala
de enxeñeiros técnicos forestais; escala de enxe-
ñeiros técnicos agrícolas; escala de axentes de exten-
sión pesqueira; escala de topógrafos; escala de
arquitectos técnicos e escala de axudantes de arqui-
vos, bibliotecas e museos: especialidade de arquivos,
especialidade de bibliotecas e especialidade de
museos.

-Corpo de axudantes facultativos da Xunta de Gali-
cia (grupo C), escala de delineantes.

-Corpo de auxiliares técnicos da Xunta de Galicia
(grupo D), escala de axentes forestais.

Segundo.-De conformidade co disposto no número 2º
do artigo 8 do Decreto 217/2003, os méritos corres-
pondentes aos puntos 2 e) e 2 f) poranse a cero,
a todos os solicitantes incluídos nas listas que non
os alegaron e documentaron novamente no prazo xeral
anual de actualización establecido no número 5º do
artigo 8 do devandito decreto.

Terceiro.-A actualización provisional de méritos
dos solicitantes incluídos nas listas correspondentes
aos corpos e escalas citados, atópanse expostas nos
taboleiros de anuncios da Consellería da Presiden-
cia, Relacións Institucionais e Administración
Pública e nos das súas delegacións provinciais, no
Servizo de Información do edificio administrativo
da Xunta de Galicia en Vigo e nas oficinas comarcais
da Xunta de Galicia. Así mesmo, os ditos datos pode-
rán consultarse na páxina oficial da internet da Xun-
ta de Galicia (www.xunta.es).

Cuarto.-Os interesados disporán dun prazo de 5
días hábiles, contados a partir do seguinte ao da
publicación desta resolución no Diario Oficial de
Galicia, para reclamacións, que irán dirixidas á
Comisión Permanente Central de selección de per-
soal funcionario (Dirección Xeral da Función Públi-
ca, Consellería da Presidencia, Relacións Institu-
cionais e Administración Pública, edificio adminis-
trativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela).

Unha vez resoltas estas, a actualización definitiva
de méritos dos solicitantes incluídos nas listas
correspondentes aos corpos e escalas mencionados
no punto primeiro desta resolución, será elevada pola
Comisión Permanente Central á Dirección Xeral da
Función Pública para a súa oportuna publicación.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2005.

Milagros Vázquez Tenorio
Directora xeral da Función Pública


