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Resolución do 6 de abril de 2005, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se dispón o rexistro, o depósito e a publi-
cación, no Diario Oficial de Galicia, das
táboas salariais para o ano 2004 do con-
venio colectivo de ámbito provincial para
o sector de primeira transformación da
madeira de Lugo.

Visto o acordo para a revisión das táboas salariais
para o ano 2004 do convenio colectivo para o sector
da primeira transformación da madeira de Lugo (có-
digo 2700445), asinado o día 16 de marzo de 2005,
pola representación da Asociación de Empresarios
da Primeira Transformación da Madeira de Lugo
e das centrais sindicais UGT (28%), CC.OO. (16%)
e USO (8%) e de conformidade co disposto no artigo
90 alíneas 2ª e 3ª do Real decreto lexislativo 1/1995,
do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido
da Lei de Estatuto dos traballadores e no Real decre-

to 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depó-
sito de convenios colectivos de traballo.

Esta delegación provincial

ACORDA:

Primeiro.-Ordenar a inscrición da revisión do cita-
do convenio colectivo no rexistro de convenios desta
delegación, así como o seu depósito.

Segundo.-Remitirlle o texto da revisión do citado
convenio á Dirección Xeral de Relacións Laborais
da Xunta de Galicia.

Terceiro.-Dispoñer a súa publicación no Diario
Oficial de Galicia e no BOP.

Lugo, 6 de abril de 2005.

Ana Chao Vázquez
Delegada provincial de Lugo

Convenio colectivo provincial da primeira transformación da madeira de Lugo
Táboa salarial revisada do 1-1-2004 ao 31-12-2004

Categorías profesionais Salario base Complemento
asistencia

Quinquenio
consolidado

Total anual Valor hora
extraordinaria

Encargado, xefe de oficina 23,21 0,94 342,85 10.096,42 5,47
Oficial de 1ª, vixilante, serrador, medidor, condutor 22,73 0,94 335,71 9.890,46 5,37
Afiador, oficial de 2ª, serrador de serra circular 22,37 0,94 330,82 9.739,42 5,27
Axudante 21,73 0,94 321,04 9.464,81 5,12
Peón especialista 21,65 0,94 319,98 9.437,34 5,11
Peón vixilante 21,54 0,94 318,26 9.387,01 5,08
Aprendiz, traballador formación 17,26 0,94 254,93 7.565,41

NOTA: para os efectos do cálculo de total anual tense en conta o complemento de asistencia por 249 días de traballo efectivo.

INSTITUTO GALEGO
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Resolución do 31 de maio de 2005 pola
que se fai público o contido da modificación
do convenio de apoio financeiro 2004-2006
ás pequenas e medianas empresas subscrito
entre o Instituto Galego de Promoción Eco-
nómica (Igape) e as entidades financeiras.

Mediante Resolución do 27 de xaneiro de 2004
publicouse o convenio, subscrito entre o Instituto
Galego de Promoción Económica (Igape) e diversas
entidades financeiras, de apoio financeiro ás peque-
nas e medianas empresas (DOG número 20, do 30
de xaneiro). Así mesmo, mediante Resolución do
27 de decembro de 2004, estableceuse o volume
máximo de operacións subsidiables e o límite de
crédito dispoñible para a concesión de axudas duran-
te o ano 2005 (DOG número 252, do 29 de
decembro).

Considerando o volume de solicitudes presentadas
ata o momento así como a solicitude de ampliación

de fondos manifestada polas entidades financeiras
para atender a demanda de financiamento das pemes,
considérase conveniente ampliar o volume global
máximo de préstamos que se van subsidiar e con-
secuentemente dotar a dita ampliación do crédito
necesário.

Tendo isto en conta, o Consello de Dirección do
Igape, na súa xuntanza do 26 de maio de 2005,
acordou as modificacións que de seguido se publican
para o seu coñecemento e entrada en vigor.

Polo que antecede, en virtude das facultades que
teño conferidas, mediante o artigo 12.a) da
Lei 5/1992, do 10 de xuño, de creación do Intituto
Galego de Promoción Económica e do artigo 11.1º a)
do Decreto 317/1992, do 12 de novembro, polo que
se aproba a seu regulamento

RESOLVO:

Facer pública a seguinte modificación do Convenio
de apoio financeiro 2004-2006 ás pequenas e media-
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nas empresas subscrito entre o Instituto Galego de
Promoción Económica e as entidades financeiras:

Primeiro.-Amplíase o volume global máximo de
préstamos que se van subsidiar en 40 millóns de
euros, quedando establecido en 120 millóns de
euros.

Segundo.-Amplíase o crédito plurianual necesario
para a concesión das axudas solicitadas durante o
ano 2005, nos seguintes importes:

Ano 2005: amplíase o crédito en 930.875,06 euros
que se financiarán con cargo ás aplicacións orza-
mentarias 02.01.01/06/05.656700 (900.000 euros)
e 02.01.01/02/01.656700 (30.875,06 euros).

Ano 2006: amplíase o crédito en 700.000 euros
que se financiarán con cargo á aplicación orzamen-
taria 02.01.01/06/05.656700.

Ano 2007: amplíase o crédito en 1.700.000 euros
que se financiarán con cargo á aplicación orzamen-
taria 02.01.01/06/05.656700.

Tendo en conta a dita ampliación, o crédito orza-
mentario do Igape para o ano 2005, destinado ás
axudas reguladas no Convenio de apoio financeiro
ás pequenas e medianas empresas subscrito entre
o Instituto Galego de Promoción Económica e as
entidades financeiras, queda establecido do seguinte
xeito:

C o n c a r g o á a p l i c a c i ó n o r z a m e n t a r i a
02.01.01/06/05.656700 nun crédito plurianual de
2.100.000 euros para o ano 2005, de 4.750.000
euros para o ano 2006 e de 3.950.000 euros para
o ano 2007 e con cargo á aplicación orzamentaria
02.01.01/02/01.656700 nun crédito plurianual de
92.625,16 euros para o ano 2005, de 226.417,10
euros para o ano 2006 e de 123.500,24 euros para
o ano 2007. A concesión das axudas condicionarase
á existencia de crédito orzamentario suficiente.

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2005.

Margarita Rodríguez Rama
Directora xeral do Instituto Galego de Promoción

Económica

XUNTA ELECTORAL DE GALICIA

Resolución do 3 de xuño de 2005 sobre
o plan de cobertura informativa, entre-
vistas e debates da Compañía de Radio
Televisión de Galicia, e sobre a modifi-
cación horaria de emisión de espazos gra-
tuítos de propaganda electoral na TVG,
en relación coas eleccións ao Parlamento
de Galicia.

A Xunta Electoral de Galicia, na reunión que tivo
lugar o día 3 de xuño de 2005, tomou coñecemento
do plan de cobertura informativa, entrevistas e deba-

tes aprobado pola CRTVG, con motivo das eleccións
ao Parlamento de Galicia.

Igualmente aprobou, por motivos técnicos de pro-
gramación na TVG, o traslado dos espazos gratuítos
de propaganda electoral cuxa emisión estaba pre-
vista ás 12.20 horas dos días 7, 8, 9, 10, 13, 14,
15, 16 e 17 de xuño de 2005, ás 12.35 horas dos
mesmos días.

As entidades políticas afectadas poden examinar
o plan de cobertura informativa, debates e entre-
vistas, e a modificación horaria de emisión dos espa-
zos de propaganda electoral, na Secretaría da Xunta
Electoral de Galicia, sita na praza de Galicia da
cidade da Coruña, no prazo preclusivo dun día, o
seguinte ao da publicación deste acordo no Diario
Oficial de Galicia, e formular os recursos que con-
sideren pertinentes.

Publícase este anuncio en cumprimento do dis-
posto nas normas sexta e oitava da instrución da
Xunta Electoral Central do 13 de setembro de 1999.

A Coruña, 3 de xuño de 2005.

Jesús Souto Prieto
Presidente da Xunta Electoral de Galicia

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 24 de maio de 2005 pola que
se resolve a convocatoria pública para a
provisión, polo sistema de libre designa-
ción, de postos de directores de centros
integrados de formación profesional,
anunciada por Orde do 15 de marzo de
2005.

Convocada a provisión, polo sistema de libre desig-
nación, de postos de directores de centros integrados
de formación profesional mediante Orde do 15 de
marzo de 2005.

Esta consellería, no uso das facultades e atribu-
cións conferidas polos artigos 15.4º e 27.2º da Lei
da función pública de Galicia, e os artigos 16 e
17 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo,

RESOLVE:

Primeiro.-Seleccionar como directores dos IES de
Fene e do IES Compostela, os funcionarios que se
relacionan no anexo desta orde.

Segundo.-O delegado provincial da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria da Coruña,
procederá a nomear directores os candidatos selec-


