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INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA

Resolución do 3 de marzo de 2010 pola que
se lle dá publicidade aos avais concedidos
polo Instituto Galego de Promoción Econó-
mica (Igape) no cuarto trimestre de 2009.

O artigo 13.2º do Decreto 284/94, do 15 de setem-
bro, de regulación de avais do Instituto Galego de
Promoción Económica establece que aos avais con-
cedidos polo Igape se lles dará publicidade no Dia-
rio Oficial de Galicia.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Único.-Dar publicidade aos avais concedidos polo
Consello de Dirección do Instituto Galego de Promo-
ción Económica (Igape):

Álvarez e Hijos, S.A. 1.200.000 20-10-2009 

Conservas Selectas Mar de Couso, S.A. 2.775.000 20-10-2009 

Bodeal, S.L.U. 780.000 16-11-2009 

Brauron, S.L. 810.000 16-11-2009 

Metalships & Docks, S.A.U. 5.000.000 16-11-2009 

Sumtec, S.L. 1.850.000 16-11-2009 

Bernardo Alfageme, S.A. 1.200.000 11-12-2009 

Géneros de Punto Montoto, S.A. 5.800.000 11-12-2009 

Santiago de Compostela, 3 de marzo de 2010.

Joaquín Varela de Limia de Cominges
Director xeral do Instituto Galego de Promoción

Económica

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Resolución do 1 de marzo de 2010 pola
que se publica a oferta de emprego público
do persoal funcionario de Administración
e servizos desta universidade para o ano
2010.

De conformidade co establecido no artigo 70 da
Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do
empregado público, e en uso das atribucións que lle
confire o artigo 36 dos estatutos da Universidade da

Coruña, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de
maio, esta reitoría

RESOLVE:

Primeiro.-Publicar a oferta de emprego público do
persoal funcionario de Administración e servizos da
Universidade da Coruña para o ano 2010:
Escala Prazas ofertadas
Auxiliar 30
Auxiliares de arquivos, bibliotecas e museos 15
Axudantes de arquivos, bibliotecas e museos 3

Segundo.-As prazas ofertadas constan como vacantes
na relación de postos de traballo do persoal funciona-
rio de administración e servizos desta universidade.

Terceiro.-As convocatorias dos procesos selectivos
e as súas bases publicaranse no Diario Oficial de
Galicia.

A Coruña, 1 de marzo de 2010.

José Mª Barja Pérez
Reitor da Universidade da Coruña

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Resolución do 22 de febreiro de 2010 pola
que se nomean profesores titulares de uni-
versidade.

De conformidade coas propostas elevadas polas
comisións nomeadas para xulgar os concursos para a
provisión de prazas dos corpos docentes universitarios,
convocado mediante resolución desta universidade con
data 30 de outubro de 2009 (BOE do 16 de novembro),
e presentada polos interesados a documentación a que
fai referencia a base oitava da convocatoria.

Esta reitoría, no uso das atribucións conferidas
polo artigo 65 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de
decembro, de universidades, modificada pola Lei
orgánica 4/2007, do 12 de abril, e o artigo 87 dos
estatutos desta universidade e demais disposicións
concordantes, resolveu efectuar os nomeamentos
que se relacionan no anexo.

Estes nomeamentos terán plenos efectos a partir
da correspondente toma de posesión polos interesa-
dos, que deberán efectuarse no prazo máximo de 20
días, contados desde o día seguinte ao da publica-
ción desta resolución no Boletín Oficial del Estado.

Contra esta resolución, que esgota a vía adminis-
trativa, poderase interpoñer recurso contencioso-
administrativo ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Santiago de Compostela no prazo
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