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Entidade solicitante Provincia 
Concesión 

2009 

Fundación Vigo en Deporte Pontevedra 2.166,57 

Comunidade Montes Veciñais en Man Común de Valladares  Pontevedra 2.076,29 

CCAR Valladares Pontevedra 2.031,16 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Pontevedra Pontevedra 2.031,16 

Fundación Menela Pontevedra 2.000,00 

Asociación Xogais Pontevedra 1.986,02 

Asociación Comarcal de Educación Especial Santísimo Cristo del 
Amor 

Pontevedra 1.850,61 

Escola de Tempo Libre Xaruma Pontevedra 1.760,34 

Fundación Íntegra para la Discapacidad Intelectual Pontevedra 1.715,20 

Asociación Implicad@S no Desenvolvemento  Pontevedra 1.715,20 

EGAS Pontevedra 1.670,06 

Asociación ASEM Galicia Pontevedra 1.624,93 

Plan Comunitario de Teis Pontevedra 1.534,65 

Asociación de Persoas Xordas de Vigo Pontevedra 1.218,69 

Federación de Asociacións Veciñais Eduardo Chao Pontevedra 993,01 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Pontevedra Pontevedra 993,01 

Hermanas Franciscanas, Hospital Immaculada Concepción Pontevedra 650,00 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Resolución do 28 de decembro de 2009, da
Secretaría Xeral da Consellería do Medio
Rural, pola que se anuncia a resolución do
procedemento para deixar sen efecto a axu-
da no expediente 32/00014/04-B.

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro (BOE do 27 de
novembro), de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, notifí-
caselle á interesada cuxos datos persoais e último
domicilio coñecido se sinalan a continuación, e que
foi devolta polo servicio de correos, a resolución do 2
de febreiro de 2009 para deixar sen efecto a axuda
expediente 32/500014/04-B, solicitada ao abeiro do
Real decreto 613/2001, do 8 de xuño, sobre melloras
estructurais e modernización das explotacións agra-
rias, e da Orde da Consellería de Agricultura, Gan-
dería e Política Agroalimentaria (hoxe de Medio
Rural), do 7 de xuño de 2002, pola que se establecen
as bases reguladoras das axudas para melloras estru-
turais e modernización das explotacións agrarias.

A interesada disporá dun prazo de dez (10) días,
contados a partir do seguinte ao da publicación desta
resolución, para que poida formular as alegacións e
presentar a documentación que considere convenien-
te ao seu dereito ante a Consellaría do Medio Rural.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2009.

Jorge Atán Castro
Secretario Xeral da Consellería do Medio Rural

ANEXO

Expediente: 32/50014/04-B.
Interesada: Núñez Carballo, María Carmen.
Enderezo: Mazaira s/n, 32766 Castro Caldelas,
Ourense.

Resolución do 28 de decembro de 2009,
da Secretaría Xeral da Consellería do
Medio Rural, pola que se anuncia a reso-
lución de aceptación de renuncia da axu-
da no expediente 36/500004/08.

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da
Lei 30/1992, de 26 de novembro (BOE do 27 de
novembro), de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, noti-
fícaselle á interesada cuxos datos persoais e último
domicilio coñecido se sinalan a continuación, e que
foi devolta polo servizo de correos, a Resolución
do 22 de decembro de 2009, do secretario xeral pola
que se anuncian as resolucións de aceptación de
renuncia a axudas no expediente 36/500004/08 soli-
citada ao abeiro do Real decreto 613/2001, do 8 de
xuño, sobre melloras estruturais e modernización
das explotacións agrarias, e da Orde da Consellería
de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria
(hoxe de Medio Rural), do 7 de xuño de 2002, pola
que se establecen as bases reguladoras das axudas
para melloras estructurais e modernización das
explotacións agrarias.

A interesada disporá dun prazo de dez (10) días,
contados a partir do seguinte ao da publicación des-
ta resolución, para que poida formular as alegacións
e presentar a documentación que consideren conve-
niente ao seu dereito ante a Consellería do Medio
Rural.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2009.

Jorge Atán Castro
Secretario xeral da Consellería do Medio Rural

ANEXO

Expedientes: 36/50004/08.
Interesada: Puentes Corral, Antía.
Enderezo: Gran Vía, nº 36, 8º, CP 36203, Vigo.

CONSELLERÍA DO MAR

Resolución do 16 de decembro de 2009
pola que se resolve a convocatoria do ano
2009 das axudas para proxectos ao abeiro
dos plans estratéxicos zonais aprobados
pola Consellería do Mar aos grupos de
acción costeira.

Pola Orde do 27 de agosto de 2009 (DOG nº 175,
do 7 de setembro) publicáronse as bases reguladoras
para a concesión de axudas para proxectos ao abei-
ro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Con-
sellería do Mar aos grupos de acción costeira e pro-
cedeuse á convocatoria para o ano 2009.

Na disposición transitoria da dita orde establecía-
se como data límite para que os grupos de acción
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costeira remitiran á Consellería do Mar a proposta
de resolución definitiva o 6 de novembro de 2009.

Vencida esa data e dado que a maioría dos grupos
de acción costeira se atopaban no proceso de selec-
ción de xerentes e persoal técnico, e non dispoñían
polo tanto de persoal cualificado para realizar a fase
de instrución, non puideron presentar as súas pro-
postas, agás o GAC nº 6 Ría de Pontevedra que si o
fixo pero con deficiencias na súa tramitación que
impediron tela en consideración.

Polo tanto e en virtude da delegación realizada no
artigo 15.2º da Orde do 27 de agosto de 2009,

RESOLVO:

Primeiro.-Declarar deserta a convocatoria de
2009.

Segundo.-Os promotores dos proxectos presenta-
dos nesta convocatoria que non foron atendidos
poderán, se así o desexan, facer manifestación
expresa de que se teñan en consideración na convo-
catoria de 2010 facendo, se é o caso, os axustes ou
modificacións que estimen oportunos.

Contra esta resolución, que esgota a vía adminis-
trativa, poderá interporse potestativamente recurso
de reposición ante a conselleira do Mar no prazo dun
mes contado a partir do día seguinte ao da publica-
ción desta resolución no Diario Oficial de Galicia,
ou directamente recurso contencioso-administrativo
ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de
Santiago de Compostela, no prazo de dous meses
contados desde a mesma data.

Santiago de Compostela, 16 de decembro de 2009.

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE FACENDA

Resolución do 11 de xaneiro de 2010, do
tribunal nomeado pola Orde do 4 de
setembro de 2009 (Diario Oficial de Gali-
cia número 179, do 11 de setembro) para
cualificar o proceso selectivo de consolida-
ción de emprego para o ingreso no corpo
superior da Administración da Xunta de
Galicia, subgrupo A1, pola que se fai
pública a data, a hora e o lugar de reali-
zación do segundo exercicio da fase de
oposición.

En sesión que tivo lugar o día 11 de xaneiro de
2010, o tribunal designado pola Orde do 4 de setem-
bro de 2009 (DOG nº 179, do 11 de setembro) para

cualificar o proceso selectivo de consolidación de
emprego para o ingreso no corpo superior da Admi-
nistración da Xunta de Galicia, subgrupo A1, convo-
cado pola Orde do 18 de xullo 2008 (DOG nº 144, do
28 de xullo), adoptou os seguintes acordos respecto
da realización do segundo exercicio da fase de opo-
sición, de conformidade co disposto na base II.1.1.2
da convocatoria:

1. O segundo exercicio da fase de oposición terá
lugar o día 16 de xaneiro de 2010, nas aulas núme-
ro 1, 7 e salón de actos da facultade de dereito da
Universidade de Santiago de Compostela, en chama-
mento único que se iniciará ás 10.00 horas.

2. Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou
documento fidedigno acreditativo da súa identidade,
a xuízo do tribunal.

Para o desenvolvemento da segunda proba de que
constará este segundo exercicio, os aspirantes pode-
rán servirse de textos legais sen comentarios,
excluíndose os libros de consulta. Non se considera-
rán comentarios as notas de vixencia, as meras refe-
rencias cruzadas a outras normas ou a sentenzas,
sempre que non conteñan ningunha outra análise.

3. Non se permitirá, nos recintos onde se realice o
exercicio, o acceso e tenza de teléfonos móbiles,
axendas ou demais dispositivos de carácter electró-
nico. Queda prohibido o acceso aos recintos con cal-
quera outro material ou instrumento de que se poida
valer o aspirante para auxiliarse na realización do
exercicio, salvo o previsto no punto anterior. Advír-
tese que non haberá servizo de recollida de teléfonos
móbiles.

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2010.

Lorena Otero López
Presidenta do tribunal

Resolución do 11 de xaneiro de 2010, do
tribunal nomeado pola Orde do 4 de
setembro de 2009 (Diario Oficial de Gali-
cia número 179, do 11 de setembro) para
cualificar o proceso selectivo para o ingre-
so no corpo superior da Administración da
Xunta de Galicia, subgrupo A1, pola que
se fai pública a data, a hora e o lugar de
realización do segundo exercicio da fase
de oposición.

En sesión que tivo lugar o día 11 de xaneiro de
2010, o tribunal designado pola Orde do 4 de setem-
bro de 2009 (DOG nº 179, do 11 de setembro) para
cualificar o proceso selectivo para o ingreso no cor-
po superior da Administración da Xunta de Galicia,
subgrupo A1, convocado pola Orde de 18 de xullo de
2008 (DOG nº 144, do 28 de xullo), adoptou os
seguintes acordos respecto da realización do segun-


