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Beneficiarios
(GAL)

Investimento
total (A)

Achega Unión
Europea (A)

Achega adm.
xeral do Estado

(A)

Achega
Agader (A)

Achega entidades
locais (A)

Investimento
privado

(A)

Grupo local de desenvolvemento rural Ribeira Sacra Lucense 9.660.933,8391 3.864.373,54 695.587,24 705.248,17 531.351,36 3.864.373,54

Fundación para o desenvolvemento da comarca de Terra Cha 9.623.793,9051 3.849.517,56 692.913,16 702.536,96 529.308,66 3.849.517,56

Asociación Neria 9.587.487,3375 3.834.994,94 690.299,09 699.886,58 527.311,80 3.834.994,94

Asociación para o desenvolvemento do País do Bibei e Ribeira Sacra
do Sil

8.875.869,7290 3.550.347,89 639.062,62 647.938,49 488.172,84 3.550.347,89

Asociación de desenvolvemento rural integrado das comarcas do
Condado e A Paradanta

8.779.075,7627 3.511.630,31 632.093,45 640.872,53 482.849,17 3.511.630,31

Asociación para o desenvolvemento integral da comarca ourensá
do Miño (Valmiño)

7.786.188,3156 3.144.475,33 560.605,56 568.391,75 428.240,36 3.114.475,33

Asociación EuroEume 7.504.713,9054 3.001.885,56 540.339,40 547.844,12 412.759,26 3.001.885,56

Asociación Montes 7.310.854,2333 2.924.341,69 526.381,50 533.692,36 402.096,98 2.924.341,69

Asociación de desenvolvemento rural Río Lor 6.714.403,0862 2.685.761,23 483.437,02 490.151,43 369.292,17 2.685.761,23

Asociación Terras de Miranda 6.647.240,9092 2.658.896,36 478.601,35 485.248,59 365.598,25 2.658.896,36

Asociación de desenvolvemento Comarca de Ordes 6.632.574,3011 2.653.029,72 477.545,35 484.177,92 364.791,59 2.653.029,72

Asociación para o desenvolvemento rural Ulla-Umia 6.369.252,2992 2.547.700,92 458.586,17 464.955,42 350.308,88 2.547.700,92

Asociación de desenvolvemento Comarca de Monterrei-Verín 5.847.373,8927 2.338.949,56 421.010,92 426.858,29 321.605,56 2.338.949,56

ESCOLA GALEGA
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución do 5 de decembro de 2001
pola que se comunica o cambio do local
de realización na Coruña dunhas Xor-
nadas sobre o silencio administrativo e
a notificación dos actos administrativos.

Debido á considerable afluencia de pública e, por
tanto, á conseguinte necesidade de dispor dun local
de maior capacidade do previsto inicialmente para
alberga-los asistentes á actividade que aquí se men-
ciona, ponse en coñecemento dos interesados que
as Xornadas sobre o silencio administrativo e a noti-
ficación dos actos administrativos (días 13 e 14 de
decembro na Coruña), celebraranse no salón de actos
do Colexio dos Salesianos, sito en praza Mª Auxi-
liadora, nº 7 (proximidades do hotel Mª Pita), da
citada cidade.

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2001.

Domingo Bello Janeiro
Director da Escola Galega de Administración Pública

XUNTA ELECTORAL DE GALICIA

Resolución do 30 de novembro de 2001
sobre correccións de cifras nas circuns-
cricións electorais de Ourense e Lugo e,
en consecuencia, dos resultados xerais das
últimas eleccións ó Parlamento de Galicia
do 21 de outubro de 2001.

Advertido un erro numérico no cómputo das cer-
tificacións censuais específicas das circunscricións
electorais provinciais de Lugo e Ourense, que inci-
den nos resultados xerais das eleccións ó Parlamento

de Galicia do 21 de outubro de 2001, disponse a
súa corrección nos termos seguintes:

-Pola provincia de Lugo, onde di:

«Censo de electores: 345.247

Participación: 223.050

Abstención: 122.197

Votos nulos: 1.605

Votos válidos: 221.445

Votos en branco: 2.752

Votos a candidaturas: 218.693

Bloque Nacionalista Galego: 43.245».

Debe dicir:

«Censo de electores: 345.598

Participación: 223.057

Abstención: 122.541

Votos nulos: 1.598

Votos válidos: 221.459

Votos a candidaturas: 218.707

Votos en branco: 2.752

Bloque Nacionalista Galego: 43.252».

-Pola provincia de Ourense, onde di:

«Censo de electores: 350.632

Abstención: 138.340».

Debe dicir:

«Censo de electores: 350.643

Abstención: 138.351».

-Resultados xerais, onde di:

«Censo de electores: 2.567.308

Participación: 1.544.687

Abstención: 1.022.621

Votos nulos: 10.762
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Votos en branco: 25.988

Votos válidos: 1.533.925

Votos a candidaturas: 1.507.937».

Debe dicir:

«Censo de electores: 2.567.670

Participación: 1.544.694

Abstención: 1.022.976

Votos nulos: 10.755

Votos válidos: 1.533.939

Votos en branco: 25.988

Votos a candidaturas: 1.507.951».

-Onde dí:

«Bloque Nacionalista Galego: 346.423».

Debe dicir:

«Bloque Nacionalista Galego: 346.430».

O que se publica para xeral coñecemento e para
corrección dos datos contidos no Diario Oficial de
Galicia número 219, do 13 de novembro.

A Coruña, 30 de novembro de 2001.

Jesús Souto Prieto
Presidente da Xunta Electoral de Galicia

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS
CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Orde do 29 de novembro de 2001 pola
que se convoca proceso selectivo para o
ingreso no corpo facultativo superior da
Xunta de Galicia (grupo A), escala de
inspección pesqueira.

De conformidade co establecido no Decre-
to 122/2001, do 18 de maio, polo que se aproba a
oferta de emprego público correspondente a diversas
prazas de Administración xeral e especial, así como
do persoal laboral da Comunidade Autónoma de Gali-
cia para o ano 2001 (DOG nº 106, do 1 de xuño),
esta consellería, no uso das competencias que lle atri-
búe a Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública
de Galicia segundo a redacción que lle deu a Lei
3/1995, do 10 de abril (DOG nº 76, do 20 de abril),

DISPÓN:

Convocar proceso selectivo para o ingreso no corpo
facultativo superior da Xunta de Galicia, grupo A,
escala de inspección pesqueira, con suxeición ás
seguintes:

Bases da convocatoria
I. Normas xerais.
I.1. O obxecto do proceso selectivo será a cobertura

dunha (1) praza do corpo facultativo superior da Xunta
de Galicia, escala de inspección pesqueira, polo sis-

tema de acceso libre, polo procedemento de con-
curso-oposición.

I.1.1. De conformidade coa disposición adicional
sétima da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función
pública de Galicia, segundo a redacción dada pola
Lei 4/1991, do 8 de marzo, e co Decreto 122/2001,
do 18 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego
público correspondente a diversas prazas de Admi-
nistración xeral e especial, así como do persoal laboral
da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2001
(DOG nº 106, do 1 de xuño), por non acadarse as
porcentaxes mínimas esixidas, non se reservará nin-
gunha praza para ser cuberta por persoas con dis-
capacidade igual ou superior ó 33%.

I.1.2. A este proceso selectivo seralle aplicable a
Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de
Galicia, modificada polas leis 4/1991, do 8 de marzo,
e 3/1995 do 10 de abril, a Lei 30/1984, do 2 de
agosto, modificada pola Lei 23/1988, do 28 de xullo;
o Regulamento de selección de persoal da Adminis-
tración da Comunidade Autónoma de Galicia, e demais
normas concordantes, así como o disposto nesta
convocatoria.

I.2. Requisitos dos candidatos.
Para seren admitidos á realización das probas selec-

tivas, os aspirantes deberán reuni-los seguintes requi-
sitos:

I.2.1. Ser español.
I.2.2. Ter cumpridos os dezaoito anos.
I.2.3. Estar en posesión ou en condicións de obte-lo

título de licenciado en bioloxía, licenciado en vete-
rinaria ou capitán da mariña mercante.

1.2.4 Estar en posesión ou en condicións de obte-lo
permiso de conducir da clase B.

I.2.5. Non padecer enfermidade nin estar afectado
por limitación física ou psíquica que sexa incompatible
co desempeño das correspondentes funcións.

I.2.6. Non estar separado do servicio de ningunha
Administración pública en virtude de expediente dis-
ciplinario nin atoparse inhabilitado por sentencia fir-
me para o exercicio de funcións públicas.

I.2.7. Tódolos requisitos enumerados na base I.2
deberán posuírse no día de finalización do prazo de
presentación de solicitudes.

I.3. Solicitudes
I.3.1. Os que desexen tomar parte no proceso selec-

tivo deberán facelo constar mediante instancia (anexo
I), que será facilitada nas dependencias da Admi-
nistración da Xunta de Galicia ás que se fai referencia
na base I.3.2.

Xunto coa instancia presentarase a seguinte docu-
mentación:

a) Fotocopia do documento nacional de identidade.
b) Xustificante de ter aboados os dereitos de exame,

expedido pola entidade bancaria correspondente ou,
de se-lo caso, a copia cotexada da cualificación de
minusvalidez, para os efectos da exención prevista
no parágrafo cuarto desta base.

c) Documento xustificativo de estar en posesión do
título do curso de perfeccionamento de galego ou estu-
dios equivalentes, debidamente homologados pola
Dirección Xeral de Política Lingüística da Consellería
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