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CADRO DE PERSOAL TOTAL
IMPORTE
ANO 2004

TOTAL
IMPORTE
ANO 2005

TOTAL
IMPORTE
ANO 2006

COORDINACIÓN DOAZÓN 1.915,03 3.830,06 5.745,09
MÉDICO XERAL 70.995,24 157.203,75 235.805,62
LICENCIADO CIENCIAS INFORMACIÓN 1.091,62 2.183,25 3.274,87
FARMACÉUTICO 2.535,54 5.071,09 7.606,63
TÉCNICO SUPERIOR LABORATORIO 5.071,09 20.284,35 30.426,53
TITULADO SUPERIOR PLAN VOLUNTARIADO 1.091,62 2.183,25 3.274,87
AXUDANTE TÉCNICO SANITARIO 54.039,10 128.185,77 192.278,66
XEFE DE ADMINISTRACIÓN 1.915,04 3.830,08 5.745,12
XEFE SECCIÓN PERSOAL 1.020,35 2.040,71 3.061,06
XEFE SECCIÓN ALMACÉN 1.020,35 2.040,71 3.061,06
TECNICO RESPONSABLE INFORMÁTICA 1.915,04 3.830,08 5.745,12
SECRETARIA DE DIRECCIÓN 860,32 1.720,64 2.580,96
TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO 25.430,24 54.141,81 81.212,71
AXUDANTE DE LABORATORIO 3.281,32 6.562,64 9.843,97
TÉCNICO DE MANTEMENTO/JEFE DE TALLER 1.538,25 3.076,50 4.614,75
ADMINISTRATIVO 8.203,46 18.047,62 27.071,43
PROMOTOR DA DOAZÓN 10.910,34 21.820,69 32.731,03
AUXILIAR DE LABORATORIO/CLÍNICA 14.149,06 29.713,03 44.569,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7.483,51 14.967,02 22.450,54
AUXILIAR INFORMÁTICA 831,52 1.663,03 2.494,55
CONDUTOR/CELADOR 21.076,94 49.179,54 73.769,31
TELEFONISTA/RECEPCIONISTA 1.414,97 2.829,94 4.244,91

TOTAL CADRO DE PERSOAL 194 214 214
IMPORTES ANOS 2004-2005-2006 255.219,28 569.090,14 853.528,22
IMPORTE TOTAL ANOS 2004-2005-2006 1.677.837,64

INSTITUTO GALEGO
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Resolución do 12 de decembro de 2005
pola que se publica o tipo de xuro de refe-
rencia para o primeiro semestre de 2006
para as operacións acollidas ao programa
de préstamos para financiar producións
audiovisuais na Comunidade Autónoma
de Galicia.

Mediante Resolución do 26 de abril de 2002 publi-
couse o programa de préstamos para financiar pro-
ducións audiovisuais na Comunidade Autónoma de
Galicia (DOG nº 87, do 7 de maio).

No punto cuarto determínase a operativa do
empréstito, establecéndose que o tipo de xuro variará
por semestres naturais, publicándose o dito tipo de
referencia para cada semestre no Diario Oficial de
Galicia.

Visto o exposto e unha vez verificados os datos
relativos á evolución do Mibor e Euribor, en virtude
das facultades que teño conferidas

RESOLVO:

Primeiro.-O tipo de xuro de referencia para o pri-
meiro semestre de 2006 para as operacións acollidas
ao programa de préstamos para financiar producións
audiovisuais na Comunidade Autónoma de Galicia
será o 2,500%.

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2005.

José Antonio Delgado Arce
Director xeral do Instituto Galego de Promoción

Económica

Resolución do 12 de decembro de 2005
pola que se publica o tipo de xuro de refe-
rencia para o primeiro semestre de 2006
para as operacións acollidas ao convenio
polo que se establece unha liña de avais
para financiar a adquisición de dereitos
de pesca por parte de agrupacións de pro-
dutores para o acceso da frota galega a
caladoiros.

Mediante Resolución do 5 de novembro de 2004
publicouse o contido do convenio polo que se esta-
blece unha liña de avais do Instituto Galego de Pro-
moción Económica para financiar a adquisición de
dereitos de pesca por parte de agrupacións de pro-
dutores para o acceso da frota galega a caladoiros,
subscrito entre o Igape e as entidades financeiras
(DOG nº 222, do 15 de novembro).

Na cláusula quinta determínanse as características
das operacións de préstamo, establecéndose que o
tipo de xuro variará por semestres naturais, publi-
cándose o dito tipo de referencia para cada semestre
no Diario Oficial de Galicia.

Visto o exposto e unha vez verificados os datos
relativos á evolución do Mibor e Euribor, en virtude
das facultades que teño conferidas

RESOLVO

Primeiro.-O tipo de xuro de referencia para o pri-
meiro semestre de 2006 para as operacións acollidas
ao convenio polo que se establece unha liña de avais
para financiar a adquisición de dereitos de pesca
por parte de agrupacións de produtores para o acceso
da frota galega a caladorios será o 2,500%.

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2005.

José Antonio Delgado Arce
Director xeral do Instituto Galego de Promoción

Económica

Resolución do 12 de decembro de 2005
pola que se publica o tipo de xuro de refe-
rencia para o primeiro semestre de 2006
para as operacións acollidas ao programa
de préstamos para financiar proxectos en
materia de innovación tecnolóxica na
Comunidade Autónoma de Galicia.

Mediante Resolución do 25 de abril de 2005 publi-
couse o programa de préstamos para financiar
proxectos en materia de innovación tecnolóxica na
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 84, do
3 de maio).

No punto cuarto determínase a operativa do prés-
tamo, establecéndose que o tipo de xuro variará por
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semestres naturais, publicándose o dito tipo de refe-
rencia para cada semestre no Diario Oficial de
Galicia.

Visto o exposto e unha vez verificados os datos
relativos á evolución do Mibor e Euribor, en virtude
das facultades que teño conferidas

RESOLVO:

Primeiro.-O tipo de xuro de referencia para o pri-
meiro semestre de 2006 para as operacións acollidas
ao programa de préstamos para financiar proxectos
en materia de innovación tecnolóxica na Comuni-
dade Autónoma de Galicia será o 2,500%.

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2005.

José Antonio Delgado Arce
Director general del Instituto Galego de Promoción

Económica

Resolución do 12 de decembro de 2005
pola que se publica o tipo de xuro de refe-
rencia para o primeiro semestre de 2006
para as operacións acollidas ao programa
de préstamos para financiar proxectos
emprendedores na Comunidade Autóno-
ma de Galicia.

Mediante Resolución do 24 de marzo de 2003
publicouse o programa de préstamos para financiar
proxectos emprendedores na Comunidade Autónoma
de Galicia (DOG nº 63, do 31 de marzo de 2003).

No punto cuarto determínase a operativa do prés-
tamo, establecéndose que o tipo de xuro variará por
semestres naturais, publicándose o dito tipo de refe-
rencia para cada semestre no Diario Oficial de
Galicia.

Visto o exposto e unha vez verificados os datos
relativos á evolución do Mibor e Euribor, en virtude
das facultades que teño conferidas

RESOLVO:

Primeiro.-O tipo de xuro de referencia para o pri-
meiro semestre de 2006 para as operacións acollidas
ao programa de préstamos para financiar proxectos
emprendedores na Comunidade Autónoma de Gali-
cia será o 2,500%.

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2005.

José Antonio Delgado Arce
Director xeral do Instituto Galego de Promoción

Económica

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS
CONSELLERÍA DE TRABALLO

Corrección de erros.-Orde do 22 de
novembro de 2005 pola que se resolve par-
cialmente a convocatoria para a provi-
sión, polo sistema de libre designación,
dun posto de traballo vacante nesta con-
sellería, anunciada por Orde do 9 de
setembro de 2005 (Diario Oficial de Gali-
cia número 178, do 15 de setembro).

Advertido erro na dita orde publicada no Diario
Oficial de Galicia nº 236, do 12 de decembro, cómpre
facer a seguinte rectificación:

Na páxina 19.486, anexo, grupo, onde di: «A»,
debe dicir: «B».

V. ADMINISTRACIÓN
DE XUSTIZA

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA
E INSTRUCIÓN NÚMERO UN
DE PADRÓN

Edicto (331/2004).

Dou fe e testemuño de que no procedemento arriba
citado se ditou sentenza, cuxo encabezamento e parte
dispositiva literal é o seguinte:

«Ana Rodríguez Piorno, xuíza substituta do Xul-
gado de Primeira Instancia e Instrución Único de
Padrón, ditou esta resolución nos autos de xuízo
ordinario número 331/2004, seguidos por este xul-
gado, no que actuou como demandante Aurelia Gar-
cía Barros, representada polo procurador Sr. Gar-
cía-Piccoli Atanes e asistida polo letrado Sr. Bar-
tolomé López, e como demandados Oficina Española
de Aseguradores de Automóviles (Ofesauto), repre-
sentada polo procurador Sr. Belmonte Pose, coa asis-
tencia do letrado Sr. Platas Casteleiro, Groupama
Plus Ultra, intervindo o procurador Sr. Barreiro Fer-
nández así como o letrado Sr. Ferreiro Casal e Arthur
Nowdkisak, Elan-Transp. Mercadorías, Lda. Trans-
rio, S.A., en situación de rebeldía procesual.

DISPOÑO:

Que debo estimar parcialmente a demanda inter-
posta pola representación de Aurelia García Barros
contra os demandados referidos no encabezamento
desta sentenza, condenando estes a que solidaria-
mente lle aboen a cantidade de 14.900 euros á actora
por danos e perdas, ademais dos interesados corres-
pondentes do artigo 20 da LCS, desde a data do
sinistro ata o día en que se fixo efectiva a con-
signación correspondente.


