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Tendo en conta que o expediente foi tramitado pola
Delegación Provincial da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria da Coruña, quen o remite
cos informes correspondentes.

Vistos o Real decreto 1537/2003, do 5 de decembro,
(BOE do 10 de decembro), polo que se establecen os
requisitos mínimos dos centros que impartan ensinan-
zas escolares de réxime xeral; o Real decreto 334/1985,
do 6 de marzo, de ordenación da educación especial,
(BOE do 16 de marzo); o Decreto 320/1996, do 26 de
xullo, (DOG do 6 de agosto), de ordenación da educa-
ción de alumnos e alumnas con necesidades educativas
especiais; o Decreto 133/1995, do 10 de maio, (DOG do
22 de maio), sobre autorización de centros docentes pri-
vados para impartir ensinanzas de réxime xeral non uni-
versitarias e a Orde do 20 de setembro de 1995, (DOG
do 15 de decembro) que o desenvolve.

Esta consellería, por proposta da Dirección Xeral
de Ordenación e Innovación Educativa,

DISPÓN:

Autorizar a ampliación dunha unidade de educa-
ción especial no centro privado San Rosendo de
Ferrol, segundo os datos que se relacionan no anexo
desta orde, facendo constar que, para a súa posta en
funcionamento, a Delegación Provincial da Conselle-
ría de Educación e Ordenación Universitaria, logo do
informe da Inspección Educativa, aprobará expresa-
mente a relación de persoal que imparta docencia na
unidade que se amplía.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os
interesados poderán interpoñer recurso potestativo de
reposición ante a conselleira de Educación e Ordena-
ción Universitaria, no prazo dun mes, a partir do día
seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da
Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, ou
ben directamente o recurso contencioso-administrati-
vo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de decembro de 2007.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO

Provincia: A Coruña.
Concello: Ferrol.
Localidade: Ferrol.
Enderezo: Pintor Máximo Ramos, 11.
Denominación: centro privado San Rosendo.
Titular: Colegio San Rosendo Cooperativa de Respon-
sabilidad Limitada.
Código do centro: 15006547.
Composición resultante:
-Educación infantil: 3 unidades.
-Educación primaria: 6 unidades.
-Educación especial: 2 unidades (psíquicos).

CONSELLERÍA DE TRABALLO

Orde do 19 de decembro de 2007 pola que
se establecen as bases que regulan, para o
exercicio do ano 2008, as axudas e subven-
cións para o fomento do emprego a través
dos programas de cooperación, no ámbito
de colaboración coas entidades locais e cos
órganos e organismos das administracións
públicas distintas da local, universidades e
entidades sen ánimo de lucro, e se procede
á súa convocatoria.

A Comunidade Autónoma de Galicia, desde o 1 de
xaneiro de 1998 e mediante o Decreto 289/1997, ten
asumida a transferencia da xestión realizada polo Ins-
tituto Nacional de Emprego no ámbito do traballo, o
emprego e a formación e, a través dos decre-
tos 211/2005, do 3 de agosto, polo que se establece a
estrutura orgánica da Xunta de Galicia, 232/2005, do
11 de agosto, polo que se fixa a estrutura orgánica dos
departamentos da Xunta de Galicia e mais o Decre-
to 536/2005, do 6 de outubro, polo que se establece a
súa estrutura orgánica, a Consellería de Traballo asu-
me o exercicio das competencias e funcións, entre
outras materias, no relativo ás políticas activas de
emprego.

A aplicación das políticas activas de emprego segue
as directrices europeas de emprego elaboradas pola
Comisión Europea co fin de lograr unha estratexia de
acción común. Estas directrices poñen especial finca-
pé na importancia da creación de postos de traballo a
nivel local desde a perspectiva de que existen novos
viveiros de emprego susceptibles de xerar novos pos-
tos de traballo, sendo no ámbito local onde se atopan
as maiores posibilidades de detección e aproveita-
mento en beneficio do emprego.

Coa implementación destas medidas activas de
emprego trátase de articular o establecemento dun
conxunto de actuacións concretas que introduzan
cambios inmediatos, tanto no mercado de traballo
como nas relacións laborais en Galicia, co fin de
lograr, entre outros obxectivos, emprego estable sen
precariedade, igualdade entre homes e mulleres,
mellora das relacións laborais, unha formación per-
manente e eficaz, o crecemento da economía e do
tecido produtivo, a mellora do sector primario, a polí-
tica industrial e de innovación e o benestar e a cohe-
sión social, co obxecto de situar a Galicia nuns indi-
cadores aceptables de convivencia e de cohesión
social que se axusten a parámetros medios en corres-
pondencia coa Unión Europea, garantindo os niveis
da taxa de emprego; de calidade e estabilidade no
emprego; de desemprego; de sinistralidade laboral; de
integración laboral da xuventude; de igualdade de
oportunidades entre homes e mulleres galegas e de
conciliación da vida familiar e laboral.

Así, os programas de cooperación tratan de dar un
enfoque global ás liñas de fomento do emprego públi-
co ou institucional, desde a dobre perspectiva de
dinamización e xeración de novas actividades no
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medio local e rural e de serviren de ferramenta para a
mellora da empregabilidade, a través da adquisición
de experiencia profesional das persoas traballadoras
desempregadas que participen nestes, en coherencia
co segundo grande obxectivo fixado para o novo
modelo de Servizo Público de Emprego, cal é a mello-
ra das posibilidades de colocación das persoas
desempregadas, e estarían incardinadas dentro das
actividades previstas no Acordo sobre Obxectivos e
Medidas de Emprego de Galicia, en concreto nos Pro-
gramas combinados de formación e emprego, prácti-
cas profesionais e programas de experiencia no ámbi-
to privado.

Tendo en conta o exposto, nesta convocatoria
recóllense aquelas liñas de axuda que, integradas nos
anteditos programas, se dirixen tanto ás entidades
locais como ás administracións públicas distintas da
local, universidades e entidades sen ánimo de lucro.
Así, a orde estrutúrase en tres capítulos: o capítulo I
recolle as disposicións comúns ás distintas liñas de
axuda desta orde; o capítulo II, as normas específicas
que rexen o outorgamento das subvencións dirixidas
ás entidades locais -contratación de traballadores e
traballadoras desempregados/as e fomento do desen-
volvemento local-; mentres que o capítulo III, dirixi-
do ás administracións públicas distintas da local, uni-
versidades e entidades sen ánimo de lucro, recolle
aquelas liñas de axuda que se dirixen especificamen-
te a este tipo de entidades -contratación de traballa-
dores e traballadoras desempregados/as e de axentes
de emprego e unidades de apoio para a creación de
emprego.

Continuando coa práctica de exercicios anteriores,
mantéñense criterios obxectivos para a distribución
territorial dos fondos e establécense as porcentaxes
indicativas dos colectivos preferentes de beneficia-
rios/as das políticas activas de emprego e priorizaran-
se aqueles proxectos que xurdan como consecuencia
de pactos territoriais de emprego, entendidos como un
terceiro ámbito de participación para a planificación
e xestión coordinada do conxunto dos recursos públi-
cos que se destinan ao emprego nunha área xeográfi-
ca determinada, en coherencia co Acordo sobre
Obxectivos e Medidas de Emprego de Galicia subs-
crito como resultado do Diálogo Social en Galicia,
que establece os obxectivos a acadar en materia de
emprego, na liña da converxencia coa media do Esta-
do e coa de Europa e as medidas e recursos que se
implementarán cara á consecución dos obxectivos.

Nesta orde inclúense medidas tendentes a garantir
o cumprimento das disposicións previstas nos arti-
gos 15 e 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia; Decreto 132/2006, do 27 de xullo,
polo que se regulan os rexistros públicos creados nos
artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Gali-
cia para o ano 2006 e no artigo 13 da Lei 4/2006, do
30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na
Administración pública galega, no relativo á publica-
ción das axudas concedidas.

Cómpre destacar, tamén, que ao longo do texto arti-
culado se recolle o acceso preferente a estes progra-
mas das mulleres vítimas de violencia, co que se da
cumprimento ao mandado previsto no artigo 35 da
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención
e o tratamento integral da violencia de xénero.

Así mesmo, dáse cumprimento ao establecido na
Lei 2/2007, do 28 de marzo, de traballo en igualdade
das mulleres de Galicia e priorízanse aqueles servizos
que teñan por obxecto o establecemento ou desenvol-
vemento de bancos municipais de tempo, plans de
programación do tempo da cidade ou outras medidas
municipais de conciliación de promoción autonómica,
que cumpran as previsións establecidas na precitada
lei.

Noutra orde de cousas, esta convocatoria axústase
ao disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións; na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia; no Decreto 287/2000, do 21
de novembro, polo que se desenvolve o réxime de
axudas e subvencións públicas da Comunidade Autó-
noma de Galicia e, en concreto, no relativo aos prin-
cipios de concorrencia, publicidade, transparencia,
obxectividade, igualdade e non discriminación na
concesión das axudas e tramítase ao abeiro do dispos-
to no artigo 1.1º da orde da Consellería de Economía
e Facenda, do 11 de febreiro de 1998, pola que se
regula a tramitación anticipada de expedientes de
gasto, modificada pola Orde do 27 de novembro de
2000 e pola do 25 de outubro de 2001, ao existir cré-
dito axeitado e suficiente no Proxecto de Lei de orza-
mentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia,
aprobado polo Consello da Xunta de Galicia, na súa
reunión do día 18 de outubro de 2007.

De conformidade co previsto na citada normativa, o
financiamento das axudas previstas no capítulo II des-
ta orde, realizarase con cargo ás aplicacións orzamen-
tarias 16.02.322A.460.0 e 16.02.322A.460.1 (códigos
de proxecto 200214196, 200700667 e 200700671),
por un importe global de 800.000, 30.592.983 e
8.424.423 euros, respectivamente e as previstas no
capítulo III financiaranse de igual xeito, con cargo ás
aplicacións 16.02.322A.400.0, 16.02.322A.402.0,
16.02.322A.403.0, 16.02.322A.439.0, 16.02.322A.440.0,
16.02.322A.441.0, 16.02.322A.442.0 16.02.322A.443.0,
16.02.322A.444.0, 16.02.322A.445.0 e 16.02.322A.481.1
domesmo(códigosdeproxecto200700667 e 200700669),
por un importe de 200.000, 80.000, 480.000, 400.000,
320.000, 75.000, 180.000, 1.075.000, 3.415.000,
350.000 e 17.208.736 euros, respectivamente.

Os ditos créditos poderán ser obxecto de modifica-
cións como consecuencia da asignación ou da redis-
tribución de fondos para o financiamento dos progra-
mas de fomento do emprego, coas limitacións que
establezan a Conferencia Sectorial de Asuntos Labo-
rais ou as disposicións aplicables ás axudas cofinan-
ciadas polo Fondo Social Europeo.

Consecuentemente con todo o anterior, consultado o
Consello Galego de Relacións Laborais, logo do infor-
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me favorable da Asesoría Xurídica, da Dirección
Xeral de Planificación Económica e Fondos Comuni-
tarios, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación
das Políticas Públicas e da Intervención Delegada, e,
en exercicio das facultades que me confire o artigo 34
da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xun-
ta e da súa presidencia,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIÓNS COMÚNS

Artigo 1º.-Obxecto e financiamento.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das
bases reguladoras e as condicións polas que se rexe-
rá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia,
tanto a convocatoria pública en réxime de concorren-
cia competitiva como a execución dos programas de
axudas da Consellería de Traballo sinalados nos pará-
grafos seguintes, que baixo a rúbrica xeral de progra-
mas de cooperación, están destinadas ao financia-
mento de accións de fomento de emprego por parte
das entidades locais, administracións públicas distin-
tas da local, universidades e entidades sen ánimo de
lucro.

2. No ámbito dos programas de cooperación con
entidades locais establécense as seguintes liñas de
axuda:

a) Subvencións para a contratación de traballadores
e traballadoras desempregados/as e mulleres vítimas
de violencia para a realización de obras ou servizos de
interese xeral e social.

b) Subvencións para a realización de estudos de
mercado e campañas para o desenvolvemento local.

3. No ámbito dos programas de cooperación con
administracións públicas distintas da local, universi-
dades e entidades sen ánimo de lucro establécense as
seguintes liñas de axuda:

a) Subvencións para a contratación de traballadores
e traballadoras desempregados/as e mulleres vítimas
de violencia para a realización de obras ou servizos de
interese xeral e social.

b) Subvencións para a contratación de axentes de
emprego e unidades de apoio.

4. O financiamento destes programas efectuarase
con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para 2008, a través dos créditos
consignados nas aplicacións 16.02.322A.400.0,
16.02.322A.402.0, 16.02.322A.403.0, 16.02.322A.439.0,
16.02.322A.440.0, 16.02.322A.441.0, 16.02.322A.442.0
16.02.322A.443.0, 16.02.322A.444.0, 16.02.322A.445.0,
16.02.322A.460.0 16.02.322A.460.1 e 16.02.322A.481.1,
polos importes globais de de 200.000, 80.000, 480.000,
400.000, 320.000, 75.000, 180.000, 1.075.000, 3.415.000,

350.000, 31.392.983 , 8.424.423 e 17.208.736 euros, res-
pectivamente.

5. A distribución de créditos para o financiamento
das axudas e subvencións previstas na sección pri-
meira do capítulo II desta orde será directamente pro-
porcional ao número de persoas paradas e á evolución
do paro rexistrado no período 2003-2007 e inversa-
mente coa evolución da poboación no citado período.

6. As axudas concedidas ao abeiro desta orde, pode-
rán estar cofinanciadas polo Fondo Social Europeo,
agás as previstas na sección segunda do capítulo III,
debéndose someter as entidades ao cumprimento das
obrigas relacionadas coas medidas de publicidade
impostas polo Regulamento da Comisión (CE) núme-
ro 1159/2000, do 30 de maio.

Artigo 2º.-Entidades beneficiarias.

1. Poderán ser beneficiarias das axudas e subven-
cións previstas no capítulo II desta orde, as entidades
locais ou entidades públicas dependendentes ou vin-
culadas a unha Administración local que dispoñan de
capacidade técnica e de xestión suficientes para a
execución dos correspondentes proxectos.

2. Poderán ser beneficiarios/as das axudas e sub-
vencións previstas no capítulo III desta orde, os órga-
nos, organismos, entidades e sociedades públicas
dependentes ou vinculadas ás administracións públi-
cas distintas da local e as universidades, así como as
entidades sen ánimo de lucro que dispoñan de reco-
ñecida solvencia e capacidade técnica e de xestión
suficientes para a correcta execución dos correspon-
dentes proxectos.

En ningún caso serán obxecto de subvención aque-
las solicitudes de subvención presentadas polas enti-
dades sen ánimo de lucro coa finalidade de executar
obras.

3. Non poderán ser beneficiarias as entidades que
estén incursas nalgunha das circunstancias estableci-
das no artigo 10.2º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.

Artigo 3º.-Presentación de solicitudes e procedemento.

1. As solicitudes cubriranse no modelo oficial que
figuran como anexos I desta orde, que para todos os
efectos se entenderán como parte integrante desta, e
dirixiranse aos órganos competentes para a súa reso-
lución, de conformidade co disposto no artigo 4º.1,
podendo presentarse no rexistro xeral da Consellería
de Traballo e das súas delegacións provinciais, así
como en calquera outro rexistro da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia, da Administra-
ción xeral do Estado, dos concellos da Comunidade
Autónoma de Galicia que teñan subscrito o oportuno
convenio (portelo único) ou en calquera dos lugares
previstos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.
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Así mesmo, os modelos de solicitude, independen-
temente da súa publicación como anexos a esta orde,
poden atoparse na web institucional da Xunta de
Galicia (www.xunta.es), na páxina de emprego.

2. Para os efectos do disposto na disposición adicio-
nal do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se
regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e
45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2006, no artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño,
de transparencia e de boas prácticas na Administra-
ción pública galega, e nos artigos 14 e 15 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
mediante a presentación da solicitude de subvención
e a sinatura do anexo I a entidade interesada presta
expresamente o seu consentimento á Consellería de
Traballo para incluír e facer públicos nos referidos
rexistros e páxina web, os datos relevantes referidos
ás axudas e subvencións recibidas, así como ás san-
cións impostas. De conformidade coa Lei orgáni-
ca 15/1999, do 13 de decembro, de protección de
datos de carácter persoal, poderán exercitarse os
dereitos de acceso, rectificación, consulta, cancela-
ción e oposición, mediante escrito dirixido á Conse-
llería de Economía e Facenda.

3. O último día hábil para a presentación de solici-
tudes será o 15 de febreiro, agás as solicitudes de
axudas e subvencións para a contratación de mulleres
vítimas de violencia, que poderán presentarse ao lon-
go de todo o ano.

4. As solicitudes, que en todo caso deberán ser
subscritas pola persoa titular ou representante legal
da entidade beneficiaria, coa debida acreditación,
deberán ir acompañadas da seguinte documentación:

I. Axudas reguladas no capítulo II. Programas de
cooperación con entidades locais:

A) Documentación común:

-Fotocopia compulsada da tarxeta de identificación
fiscal da entidade solicitante.

-Ficha de transferencia bancaria debidamente asi-
nada polo representante da entidade solicitante e da
entidade bancaria, no modelo que se publica como
anexo VI.

-Declaración na que se recolla o conxunto de todas
as solicitudes efectuadas ou concedidas para a mes-
ma finalidade das distintas administracións públicas
competentes, no modelo que se publica como ane-
xo VII.

-Declaración responsable de cumprimento dos
requisitos establecidos para obter a condición de enti-
dade beneficiaria, segundo o artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no modelo
que se publica como anexo VIII.

B) Documentación específica:

B.1) Sección I. Contratación de traballadores e tra-
balladoras desempregados/as:

a) Certificación do secretario ou secretaria da enti-
dade local na que consten os seguintes extremos:

-A representación que desempeña a persoa que asi-
na a solicitude.

-A aprobación da solicitude de subvención.

-A disposición de financiamento para as partidas
orzamentarias que sexan financiadas por aquela.

-As retribucións salariais brutas dos traballadores e
traballadoras, en cómputo mensual, desagregadas por
conceptos, incluída a parte proporcional das pagas
extraordinarias e mais as cotizacións empresariais á
Seguridade Social, con referencia da publicación ofi-
cial do convenio colectivo que resulte de aplicación.

b) Memoria explicativa, redactada polo/a axente de
emprego e desenvolvemento local da entidade local,
se o hai, na que necesariamente debe figurar:

-Un estudo actualizado da estrutura do paro por
colectivos do seu ámbito territorial.

-A vinculación dos programas de cooperación soli-
citados coa estrutura do paro do ámbito territorial, cos
colectivos aos que van dirixidos e cos recursos e
potencialidades da zona, apuntando os aspectos posi-
tivos que, previsiblemente, terá a posta en práctica
dos programas no desenvolvemento económico e
social do territorio.

c) Unha memoria de cada obra ou servizo, no mode-
lo que se publica como anexo II, xunto co proxecto e
planos cando o tipo de obra así o exixa.

B.2) Sección II. Estudos de mercado e campañas
para o desenvolvemento local:

a) Certificación do secretario ou secretaria da enti-
dade solicitante na que conste:

-A representación que desempeña a persoa que asi-
na a solicitude.

-A disposición de financiamento para custear a par-
te do estudo, informe ou campaña non subvencionada
pola Consellería de Traballo.

-A aprobación, polo órgano competente, do proxec-
to para o que se solicita a subvención.

b) Memoria descritiva, no modelo que se publica
como anexo V do estudo, informe ou campaña obxec-
to de subvención, na que se fará constar:

-Denominación concreta do estudo, informe ou
campaña.

-Obxectivos que se pretenden.

-Custo total.
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II. Axudas reguladas no capítulo III. Programas de
cooperación con administracións públicas distintas da
local, universidades e entidades sen ánimo de lucro:

A) Documentación común:

a) Acreditación da representación que desempeña a
persoa que asina a solicitude, fotocopia compulsada
do seu documento nacional de identidade e, no caso
de entidades sen ánimo de lucro, ademais fotocopia
compulsada da documentación do apoderamento.

b) Fotocopia compulsada da tarxeta de identifica-
ción fiscal da entidade solicitante.

c) Fotocopia compulsada da escritura pública e/ou
dos estatutos de constitución da entidade solicitante
nos que resulte acreditada a ausencia de ánimo de
lucro, para os supostos nos que tivese esa natureza.

d) Ficha de transferencia bancaria, debidamente
asinada polo representante da entidade solicitante e
da entidade bancaria no modelo que se publica como
anexo VI.

e) Unha declaración do conxunto de todas as solici-
tudes efectuadas ou concedidas para a mesma finali-
dade das distintas administracións públicas compe-
tentes, no modelo que se publica como anexo VII.

f) Declaración responsable de cumprimento dos
requisitos establecidos para obter a condición de enti-
dade beneficiaria, segundo o disposto no artigo 10 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia, no modelo que se publica como anexo VIII.

B) Documentación específica:

B.1) Sección I. Contratación de traballadores e tra-
balladoras desempregados/as:

-Unha memoria de cada obra ou servizo que se vai
realizar, no modelo que se publica como anexo II,
acompañada do proxecto e planos cando o tipo de
obra así o exixa.

B.2) Sección II. Contratación de axentes de empre-
go e unidades de apoio:

-Unha memoria, no modelo que se publica como
anexo III e/ou IV, segundo proceda, fundamentando a
solicitude, incluíndo unha descrición dos obxectivos
perseguidos coa contratación, as tarefas que teña que
desempeñar o/a axente de emprego e, se é o caso, a
composición e funcións que vai desempeñar a unida-
de de apoio.

5. Cando os documentos exixidos xa estiveran en
poder da Dirección Xeral de Promoción do Emprego
e non se produciran modificacións no seu contido, a
entidade solicitante, poderá acollerse ao establecido
na letra f) do artigo 35 da Lei 30/1992, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común, sempre que se faga
constar esta circunstancia, especificando o ano en
que remitira a dita documentación o número de expe-

diente correspondente, e non transcorreran máis de
cinco anos desde a finalización do procedemento a
que corresponda.

6. Se do exame do expediente compróbase que non
reúne os requisitos necesarios ou non achega a totali-
dade da documentación exixida, requirirase á persoa
solicitante para que, nun prazo de dez días, emende a
falta ou achegue os documentos preceptivos, con indi-
cación de que, se así non o fixese, de acordo co dis-
posto no artigo 71.1º da Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, terase por desistida a súa petición, logo da
correspondente resolución que deberá ditarse nos ter-
mos previstos no artigo 42 da mesma lei.

Artigo 4º.-Competencia e resolución.

1. A competencia para coñecer e resolver as solici-
tudes de axudas e subvencións presentadas ao abeiro
desta orde, por delegación do conselleiro de Traballo,
corresponderalles:

a) Aos delegados e ás delegadas provinciais cando
se refiran á contratación, por parte das entidades
locais, de traballadores e traballadoras desemprega-
dos/as e mulleres vítimas de violencia.

b) Ao director xeral de Promoción do Emprego can-
do se refiran á contratación, por parte de administra-
cións públicas distintas da local, universidades e
entidades sen ánimo de lucro, de traballadores e tra-
balladoras desempregados/as, mulleres vítimas de
violencia, axentes de emprego e unidades de apoio,
así como no caso das subvencións a entidades locais
para a realización de estudos de mercado e campañas
para o desenvolvemento local.

2. O procedemento de concesión de axudas será o
de concorrencia competitiva.

3. O órgano instrutor dos expedientes será o servizo
competente en materia de emprego da respectiva
delegación provincial ou da dirección xeral de Promo-
ción do Emprego, segundo o ámbito de competencia
establecido no parágrafo primeiro.

4. Revisados os expedientes e completados, de ser o
caso, remitiranse á Comisión de Valoración para que
esta, nun acto único, proceda á súa avaliación e infor-
me, no que se concretará o resultado da avaliación
efectuada á totalidade dos expedientes, tendo en con-
ta que as resolucións se poderán tramitar en diversas
fases, en función das dispoñibilidades orzamentarias.

Aqueles expedientes dos que nas primeiras fases
non se formule proposta de resolución favorable á súa
aprobación, non se considerarán desestimados e
serán tidos en consideración polo órgano instrutor en
futuras propostas de concesión, de conformidade co
informe da Comisión de Valoración.

Para estes efectos a Comisión de Valoración estará
composta por:

a) Axudas reguladas na sección primeira do capítu-
lo II, polo secretario ou a secretaria provincial da res-
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pectiva delegación, que a presidirá e, como vogais, o
xefe ou a xefa do Servizo de Promoción do Emprego e
un xefe ou unha xefa de sección do dito servizo, que
actuará como secretario ou secretaria.

b) Axudas reguladas na sección segunda do capítu-
lo II e no capítulo III desta orde, polo subdirector
xeral de escolas obradoiro e programas de coopera-
ción da Dirección Xeral de Promoción do Emprego,
que a presidirá e, como vogais a xefa do Servizo de
Programas de Cooperación e un funcionario ou unha
funcionaria do dito servizo, que actuará como secreta-
rio ou secretaria.

Se por calquera causa, no momento no que a comi-
sión de valoración teña que examinar as solicitudes,
algunha das persoas que a compoñen non puidese
asistir, será substituída pola persoa que, para o efec-
to, sexa designada polo órgano competente para resol-
ver.

5. O órgano instrutor elevará o informe da Comisión
de Valoración xunto coa proposta de resolución ao
delegado/a provincial ou director xeral de Promoción
do Emprego, segundo proceda, quen resolverá a con-
cesión ou denegación da axuda, mediante resolución
motivada e individualizada.

6. O prazo de resolución será de seis meses conta-
dos a partir da entrada da solicitude no rexistro do
órgano competente para resolver. Se no prazo indica-
do non existe resolución expresa, entenderase deses-
timada a solicitude por silencio administrativo, de
acordo co disposto no artigo 2 da Lei 6/2001, do 29 de
xuño, de adecuación da normativa da Comunidade
Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro,
de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

7. A resolución pola que se conceda a subvención
determinará, como mínimo, a denominación do pro-
xecto aprobado, se é o caso, a referencia á porcentaxe
de cofinanciamento polo Fondo Social Europeo, a
data de inicio, o tempo de realización da obra ou ser-
vizo, a contía da subvención que se vai outorgar, e
demais requisitos exixibles para a súa percepción e
seguimento.

8. A determinación da contía da subvención corres-
pondente ao incentivo á mobilidade xeográfica das
beneficiarias do programa de fomento da inserción
laboral de mulleres vítimas de violencia que reúnan os
requisitos para percibilo, realizarase mediante resolu-
ción complementaria do órgano competente, segundo o
disposto polo apartado primeiro deste artigo.

9. As resolucións dos expedientes instruídos, ao
abeiro do disposto nesta orde, esgotan a vía adminis-
trativa, polo que, de conformidade co disposto no arti-
go 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdición contencioso-administrativa, contra elas
poderá interpoñerse recurso contencioso-administra-
tivo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de
dous meses contados desde o día seguinte ao da noti-
ficación da resolución, se for expresa; se non o for, o
prazo será de seis meses e contarase, para quen soli-
cite e outras persoas ou entidades posibles interesa-
das, a partir do día seguinte a aquel no que se produ-
za o acto presunto. Nos casos en que proceda o requi-
rimento regulado nos tres primeiros puntos do arti-
go 44 da devandita lei, o prazo contarase desde o día
seguinte a aquel no que se reciba a comunicación do
acordo expreso ou se entenda presuntamente rexeitado.

10. Os incrementos de crédito, así coma o crédito
liberado polas renuncias ou revogacións das subven-
cións outorgadas, destinarase á concesión de subven-
cións, se é o caso, para a contratación de mulleres
vítimas de violencia solicitadas con posterioridade ao
remate do prazo sinalado no artigo 3º.3, sempre que
se cumpran as condicións previstas na disposición
adicional cuarta, e daquelas obras e servizos que, por
insuficiencia de crédito, non chegaron a obter sub-
vención.

11. As subvencións concedidas ao abeiro desta orde
publicaranse, con expresión da entidade beneficiaria,
a contía e a finalidade no Diario Oficial de Galicia, na
páxina web oficial da Consellería de Traballo e nos
rexistros de subvencións, de acordo co disposto na Lei
xeral de subvencións, na Lei 4/2006, do 30 de xuño,
de transparencia e boas prácticas na Administración
pública galega, no Decreto 132/2006, do 27 de xullo,
polo que se regulan os rexistros públicos creados nos
artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Gali-
cia para o ano 2006 e na Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia.

Artigo 5º.-Modificación da resolución de concesión.

Toda alteración das condicións tidas en conta para
a concesión da subvención e, en todo caso, a obten-
ción concorrente de subvencións ou axudas outorga-
das por outras administracións ou entes públicos ou
privados, nacionais, da Unión Europea ou internacio-
nais, poderá dar lugar á modificación da resolución
de concesión.

Artigo 6º.-Xustificación e pagamento.

O aboamento da subvención farase efectivo unha
vez cumprido o obxecto para o que foi concedida, o
que se xustificará mediante a presentación, nos pra-
zos que se indican, da seguinte documentación:

1. Para o caso da contratación de traballadores e
traballadoras desempregados/as para a realización de
obras ou servizos de interese xeral e social, polas enti-
dades locais e polos órganos e organismos das admi-
nistracións públicas distintas da local, universidades
e entidades sen ánimo de lucro e para a contratación
de axentes de emprego e unidades de apoio:

a) Orixinais ou copias compulsadas dos contratos de
traballo, na modalidade de contrato de duración
determinada de interese social, agás no caso de axen-
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tes de emprego e unidades de apoio, en que se pode-
rá utilizar a modalidade contractuais máis axeitada,
formalizados e debidamente comunicados á oficina de
emprego.

b) Orixinais ou copias compulsadas dos partes de
alta na Seguridade Social.

c) Un certificado do órgano competente da entidade
beneficiaria no que conste a formulación da corres-
pondente oferta de emprego no Servizo Público de
Emprego de Galicia, especificando o número identifi-
cador desta e a relación nominal dos traballadores e
traballadoras desempregados/as facilitados/as por
aquel, así como das persoas candidatas finalmente
seleccionadas e contratadas. No caso de nova contra-
tación de axentes de emprego ou unidades de apoio,
non será necesaria a certificación dado que se reali-
zará previamente o trámite de viabilidade establecido
no artigo 28º desta orde.

d) Certificado do órgano competente da entidade
beneficiaria no que consten as retribucións salariais
brutas dos traballadores e traballadoras, en cómputo
mensual, desagregadas por conceptos, incluída a par-
te proporcional das pagas extraordinarias e mais as
cotizacións empresariais á Seguridade Social.

e) Unha declaración complementaria do conxunto
de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas para
a mesma finalidade das distintas administracións
públicas competentes.

f) Unha fotografía do cartel informativo e a súa loca-
lización, nos termos sinalados no artigo 7º.2.b) facen-
do mención expresa ao cofinanciamento polo Fondo
Social Europeo.

O prazo para remitir a documentación exixida será
dun mes desde a data de inicio efectivo da obra ou
servizo, agás autorización expresa de ampliación do
mesmo polo órgano competente para resolver, logo da
solicitude motivada da entidade beneficiaria e, en
todo caso, antes do 24 de decembro de 2008.

2. Para o caso de realización de estudos de merca-
do e campañas para o desenvolvemento local:

a) Aceptación ou conformidade da entidade local
solicitante da realización do estudo, informe ou cam-
paña e dos servizos prestados polo/a adxudicatario/a.

b) Orixinais ou copias compulsadas das facturas ou
documentos análogos acreditativos do custo total do
dito servizo, que necesariamente se deberán expedir
dentro do ano natural en que se concede a subven-
ción, así como o comprobante bancario do pagamento
destas.

c) Copia completa do estudo ou informe obxecto de
subvención, así como dos documentos, material infor-
mático, informe escrito ou calquera outro medio que
acredite a realización das campañas, de ser o caso.

d) Unha declaración complementaria do conxunto
de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas para

a mesma finalidade das distintas administracións
públicas competentes.

A documentación xustificativa deberá remirtirse á
Dirección Xeral de Promoción do Emprego antes do
24 de decembro de 2008.

3. O aboamento da subvención correspondente ao
incentivo á mobilidade xeográfica das traballadoras
contratadas beneficiarias do programa de fomento da
inserción laboral de mulleres vítimas de violencia,
farase efectivo, unha vez comprobado que reúnen os
requisitos para acceder a el e ditada a corresponden-
te resolución complementaria de concesión de sub-
vención, logo de fiscalización da proposta pola res-
pectiva intervención.

Artigo 7º.-Incompatibilidades e obrigas dos/as bene-
ficiarios/as. Revogación.

1. Con carácter xeral, o importe das subvencións
reguladas nesta orde en ningún caso poderá ser de tal
contía que, illadamente ou en concorrencia con sub-
vencións ou axudas doutras administracións ou entes
públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou
internacionais, supere o custo da actividade que vai
desenvolver a entidade beneficiaria ou, se é o caso, a
porcentaxe máxima do investimento subvencionable
que legalmente se estableza.

2. As entidades beneficiarias das axudas previstas
nesta orde estarán obrigadas a:

a) Para efectos do cumprimento do artigo 4 do
Regulamento (CE) 438/2001, da Comisión do 2 de
marzo de 2001, no prazo de dous meses desde o rema-
te da obra ou servizo, remitirlle á Dirección Xeral de
Promoción do Emprego ou á delegación provincial da
Consellería de Traballo, segundo proceda, a seguinte
documentación:

-No caso da contratación de traballadores desem-
pregados unha memoria final sobre as actividades
realizadas e práctica profesional adquirida polos tra-
balladores e traballadoras contratados/as, así como un
certificado de fin de obra ou servizo, segundo o mode-
lo que facilite a Dirección Xeral de Promoción do
Emprego para o caso das entidades locais, universi-
dades e outros entes públicos.

-En todos os casos, copias compulsadas das nómi-
nas aboadas aos traballadores e traballadoras que se
contraten e dos boletíns de cotización á Seguridade
Social (modelo TC-2), así como os documentos banca-
rios correspondentes (extractos ou cargos bancarios).

b) Para efectos de difusión pública, no lugar onde se
realicen as obras ou servizos, deberá figurar, de forma
visible, cartel informativo, en modelo normalizado
establecido e publicado pola Dirección Xeral de Pro-
moción do Emprego na web institucional da Xunta de
Galicia (www.xunta.es), na páxina de Emprego, no
que constará o cofinanciamento pola Consellería de
Traballo e polo Fondo Social Europeo.
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c) No caso da contratación de axentes de emprego e
unidades de apoio, as entidades beneficiarias elabo-
rarán e remitirán unha memoria descritiva das activi-
dades realizadas polos mesmos en cada ano natural,
durante o mes de xaneiro do ano seguinte.

d) Realizar a actividade ou adoptar o comportamen-
to que fundamenta a concesión da subvención.

e) Realizar, cando proceda e por requirimento dos
órganos competentes da Consellería de Traballo, unha
valoración do nivel de competencia profesional, así
como un informe global no que se describan tanto os
puntos fortes como as carencias dos mozos e mozas
demandantes de emprego sen titulación de tipo profe-
sional que se incorporen ao mercado de traballo a tra-
vés dos programas regulados nesta orde.

f) Acreditar ante a Consellería de Traballo a realiza-
ción da actividade ou a adopción do comportamento,
así como o cumprimento dos requisitos ou condicións
que determinan a concesión ou desfrute da axuda.

g) Sometemento ás actuacións de comprobación e
control que poida efectuar a Consellería de Traballo e
a Inspección de Traballo e Seguridade Social, ás de
control financeiro que correspondan á Intervención
Xeral da Comunidade Autónoma, ás previstas na
lexislación do Tribunal de Contas e o Consello de
Contas e ás que poidan corresponder, se é o caso, á
Comisión e ao Tribunal de Contas Europeo.

h) Comunicarlle á Consellería de Traballo a obten-
ción doutras subvencións ou axudas para a mesma
finalidade, procedentes de calquera outra Adminis-
tración ou ente público nacional ou internacional.

i) Cando proceda, satisfacer, ao seu vencemento, as
obrigas económicas que se deriven do funcionamento
das obras ou servizos subvencionados, especialmente
as de carácter salarial, con independencia de que se
percibise con anterioridade a subvención concedida.

j) Cumprir as demais obrigas que se poidan derivar
da normativa de desenvolvemento desta orde.

3. O incumprimento total ou parcial de calquera das
obrigas, condicións ou finalidades establecidas nesta
orde orixinará, á vista da natureza e causas do incum-
primento, o reintegro total ou parcial das cantidades
percibidas xunto cos xuros de demora, nas condicións
e de conformidade co establecido na Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia, sen prexuízo
do establecido no Real decreto lexislativo 5/2000, do
4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da
Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Artigo 8º.-Colectivos prioritarios.

Con carácter orientativo e, na medida en que o per-
mita o paulatino establecemento dos itinerarios de
inserción profesional, que permitan relacionar ás per-
soas demandantes coas respectivas medidas e progra-
mas, de acordo coa finalidade de cada medida, esta-

blecerase unha orde de preferencia coa seguinte pro-
porción:

a) As mulleres deberán supoñer, no seu conxunto,
cando menos, o 64% das persoas beneficiarias.

b) As persoas demandantes de primeiro emprego
serán un 15%, das que serán mulleres o 77%.

c) As persoas paradas de longa duración serán, can-
do menos, o 42% das persoas beneficiarias, das cales
o 70% serán mulleres.

d) Os e as demandantes sen formación de tipo pro-
fesional serán o 82% das persoas beneficiarias, das
que serán mulleres o 61%.

CAPÍTULO II
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES LOCAIS

SECCIÓN PRIMEIRA

DAS SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES E
TRABALLADORAS DESEMPREGADOS/AS PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS

OU SERVIZOS DE INTERESE XERAL E SOCIAL

Artigo 9º.-Definición.

Este programa ten por obxecto o fomento do empre-
go, no ámbito da colaboración coas entidades locais,
a través da subvención da contratación, para a reali-
zación de obras ou servizos de interese xeral e social,
de traballadores e traballadoras desempregados/as e
de mulleres vítimas de violencia.

Artigo 10º.-Contía.

1. A contía da subvención que percibirán as entida-
des beneficiarias será:

a) Para efectos salariais, a equivalente á necesaria
para sufragar os custos salariais totais, incluída a coti-
zación empresarial á Seguridade Social por todos os
conceptos na mesma cantidade que a fixada para o sala-
rio, segundo o convenio colectivo vixente no momento
de formular a solicitude, por cada traballador ou traba-
lladora desempregado/a contratado/a. En ningún caso
será subvencionable o importe da indemnización pre-
vista polo artigo 49.1º c) do Estatuto dos traballadores.

b) Para efectos de incentivo á mobilidade xeográfi-
ca, será de 180 euros mensuais por cada beneficiaria
do programa de fomento da inserción laboral de
mulleres vítimas de violencia contratada que reúna os
requisitos para percibilo.

2. A contía da subvención prevista na letra a) do
punto anterior, reducirase proporcionalmente en fun-
ción da xornada realizada, cando os contratos se con-
certen a tempo parcial.

Artigo 11º.-Requisitos e criterios para a selección das
obras ou servizos.

1. As obras ou servizos que se vaian realizar debe-
rán ser de interese xeral e social e competencia das
entidades locais e cumprir os seguintes requisitos:

a) Que sexan executados polas entidades locais en
réxime de administración directa ou polas empresas
ás que se adxudique a súa execución.
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b) Que na súa execución ou prestación se favoreza a
formación e práctica profesionais das persoas desem-
pregadas.

c) Que a porcentaxe mínima de traballadores e tra-
balladoras desempregados/as que se vaian ocupar na
realización da obra ou servizo sexa do 75 por 100.

d) Que a entidade local dispoña de asignación orza-
mentaria suficiente para facerse cargo das partidas
orzamentarias non subvencionadas para a realización
das obras ou servizos.

2. De entre as obras e servizos que cumpran os ante-
ditos requisitos farase unha selección co obxecto de
outorgarlle as correspondentes subvencións, dándo-
lles preferencia aos proxectos que:

a) Se axusten ás características das persoas deman-
dantes de emprego do territorio e teñan en conta, se é
o caso, os seus itinerarios de inserción. Ata 10 pun-
tos.

b) A elaboración do seu contido e posterior desen-
volvemento conten coa participación dos axentes eco-
nómicos e sociais con presenza no territorio, ou can-
do estivesen vinculados ou xurdiran en aplicación
dun pacto territorial de emprego. Ata 10 puntos.

c) Sendo de maior interese xeral e social, se reali-
cen preferentemente nalgunha das seguintes activida-
des relacionadas cos novos viveiros de emprego. Ata
10 puntos:

-Servizos de utilidade colectiva, tales como mellora
da vivenda, vixilancia e seguridade, revalorización de
espazos públicos urbanos, transportes colectivos,
comercios de proximidade, así como actividades que
afecten á xestión de residuos, xestión de augas, pro-
tección e mantemento de zonas naturais, así como
aquelas que incidan, directa ou indirectamente, no
control da enerxía.

-Servizos de ocio ou culturais, tales como promo-
ción do turismo, desenvolvemento cultural local, pro-
moción do deporte e sector audiovisual.

-Servizos personalizados de carácter cotián, tales
como coidado de nenos e nenas, prestación de axuda
a domicilio a persoas con discapacidade ou maiores,
axuda a familias e xoves en dificultade e/ou con desa-
rraigamento social.

d) Establezan servizos dirixidos ás persoas xoves e
ás mulleres, tendentes a favorecer a súa participación
social e laboral. Ata 10 puntos.

e) Teñan por obxecto o establecemento ou desenvol-
vemento de bancos municipais de tempo, plans de pro-
gramación do tempo da cidade ou outras medidas
municipais de concialiación de promoción autonómica,
que cumpran as previsións establecidas na Lei 2/2007,
do 28 de marzo, de traballo en igualdade das mulleres
de Galicia e, se é o caso, na súa normativa de desen-
volvemento. Ata 10 puntos.

f) Vaian dirixidos á contratación de traballadores e
traballadoras desempregados/as pertencentes a algún
dos colectivos con especiais dificultades de inserción
laboral. Ata 10 puntos. Cando vaian dirixidos á con-
tratación de mulleres, a dita puntuación incrementa-
rase en 5 puntos, e en 10 puntos cando estas sexan
vítimas de violencia.

g) Aos proxectos que na súa realización permitan e
apoien a creación permanente de maior número de
postos de traballo estables. Ata 10 puntos.

h) Aos proxectos que acrediten un maior nivel de
inserción laboral, ben mediante a incorporación
directa dos traballadores e traballadoras á entidade
local á finalización do proxecto ou no prazo que se
acorde entre a entidade beneficiaria e o órgano com-
petente para resolver, ou calquera outra fórmula de
previsión para a inserción laboral que, sendo obxecti-
vable, este considere suficiente. Ata 10 puntos.

i) Aos proxectos que conten, se é o caso, co finan-
ciamento das entidades solicitantes para realizar
accións complementarias que melloren a eficacia des-
te programa. Para estes efectos terase en conta o
esforzo investidor para cada suposto. Ata 10 puntos.

j) Emprego da lingua galega na elaboración e na
realización dos proxectos: ata 5 puntos.

3. Para a comparación das solicitudes presentadas,
establécese unha puntuación máxima de 105 puntos,
co fin de establecer unha prelación entre estas, de
acordo cos criterios de valoración previamente fixa-
dos nas bases reguladoras e na convocatoria, e adxu-
dicar, co límite fixado na convocatoria dentro do cré-
dito dispoñible, aquelas que obtivesen maior valora-
ción en aplicación dos citados criterios.

Artigo 12º.-Selección dos traballadores e das traba-
lladoras.

1. Os traballadores e traballadoras que se contraten
para a realización das obras e servizos e polos/as que
se outorgue a subvención, deberán ser persoas desem-
pregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de
Galicia. Con carácter xeral, os traballadores e traba-
lladoras que, no marco dos programas previstos nesta
sección, foran contratados por un período superior a
nove meses nos últimos tres anos, non poderán repe-
tir a súa participación ata transcorridos tres anos,
contados desde o remate do último contrato subven-
cionado no dito marco.

2. As entidades beneficiarias da subvención solici-
tarán os traballadores e traballadoras desemprega-
dos/as que se necesiten mediante a presentación de
oferta de emprego na oficina de emprego correspon-
dente, nos modelos normalizados para o efecto, facen-
do referencia aos requisitos e características que
deben reunir os traballadores e as traballadoras que
se contratarán para o adecuado desempeño das fun-
cións inherentes aos postos de traballo ofertados,
debendo presentarse unha por cada categoría profe-
sional dentro de cada ocupación.
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A oferta na súa formulación, non poderá conter ele-
mentos que poidan servir de base para calquera tipo
de discriminación que non responda aos criterios pre-
ferenciais establecidos no parágrafo seguinte.

3. Recibida a oferta realizarase unha sondaxe de
demandantes en función das características dela
atendendo á maior adecuación ao posto de traballo
ofertado, proporcionando, de ser posible, o número de
persoas candidatas por posto de traballo que solicite
a entidade beneficiaria que, en ningún caso, poderá
ser inferior a dúas, tendo preferencia, en todo caso, os
colectivos con especiais dificultades de inserción
laboral, pola seguinte orde de preferencia:

1º Persoas discapacitadas e pertencentes a colecti-
vos en risco de exclusión.

2º Demandantes que teñen incluídos no seu itinera-
rio personalizado de inserción unha acción de adqui-
sición de experienza profesional.

3º Mulleres, mozos e homes, por esta orde, para-
do/as de longa duración.

4º Mulleres, mozos e homes, por esta orde, que non
teñan a condición de parados/as de longa duración.

4. Así mesmo, teranse en conta os seguintes crite-
rios:

a) O nivel de protección por desemprego das posi-
bles persoas beneficiarias.

b) Existencia de responsabilidades familiares,
entendéndose por estas ter a cargo da persoa traballa-
dora desempregada que se contrata o/a cónxuxe, fillos
e fillas menores de vinte e seis anos, persoas maiores
incapacitadas ou menores acollidos/as.

5. Excepcionalmente e, logo de autorización expre-
sa da delegación provincial, poderán utilizarse ofertas
especiais, cando se trate de seleccionar a mulleres
vítimas de violencia.

6. As persoas candidatas serán remitidas á entidade
beneficiaria co fin de que esta realice a selección
definitiva, que lle deberá ser notificada, para o seu
coñecemento, á correspondente oficina de emprego.

Artigo 13º.-Contratación dos traballadores e traba-
lladoras.

1. Efectuada a selección dos traballadores e traba-
lladoras desempregados/as, a entidade beneficiaria
procederá á súa contratación utilizando necesaria-
mente a modalidade de contrato de duración determi-
nada de interese social, tendo en conta que, en todo
caso, os contratos deberán formalizarse dentro do
exercicio 2008, nos termos expresados na resolución
de concesión.

2. Os contratos de traballo subscritos cos traballa-
dores e traballadoras seleccionados/as, comunicarán-
selle á oficina de emprego correspondente coa indica-

ción de programas de cooperación Xunta de Galicia-
entidades locais.

Artigo 14º.-Inicio das obras ou servizos.

1. Con carácter xeral, a obra ou servizo iniciarase no
prazo dun mes, contado a partir da data de inicio pre-
vista na resolución, tendo en conta o prazo máximo
para a remisión da documentación xustificativa pre-
visto no artigo 6º.

2. Excepcionalmente, cando concorran causas debi-
damente xustificadas, o delegado ou a delegada pro-
vincial da Consellería de Traballo poderá autorizar o
inicio da obra ou servizo con posterioridade ao devan-
dito prazo, logo da solicitude para o efecto da entida-
de beneficiaria, tendo en conta os límites establecidos
no parágrafo primeiro do artigo anterior.

SECCIÓN SEGUNDA

DA REALIZACIÓN DE ESTUDOS DE MERCADO E CAMPAÑAS
PARA O DESENVOLVEMENTO LOCAL

Artigo 15º.-Definición e liñas de axuda.

1. Este programa ten por obxecto o fomento do
emprego no ámbito local, fomentando a realización de
estudos de mercado e campañas de promoción do
contorno local.

2. Será subvencionable, parcialmente, o custo da
realización dos estudos e informes, realizados con
medios alleos, que teñan por obxecto coñecer as posi-
bilidades de desenvolvemento e implantación de
empresas na súa zona.

3. Igualmente, será subvencionable, parcialmente,
o custo daquelas campañas de carácter técnico, reali-
zadas con medios alleos, que poidan levarse a cabo
para atraer investimentos xeradores de emprego no
ámbito xeográfico da entidade solicitante, tales como
intercambios de coñecementos e experiencias de pro-
moción económica local que estimulen a creación de
actividade empresarial.

4. O prazo para a execución dos estudos, informes e
campañas previstos nos parágrafos anteriores coinci-
dirá co do exercicio orzamentario.

Artigo 16º.-Contía.

1. A contía total da subvención, que se pagará
dunha soa vez, poderá ascender ata o 70 por 100 do
custo total dos estudos e campañas, sumadas ambas
as dúas, cun tope máximo de 12.020,24 euros por
entidade. Cando varias corporacións locais presenten
conxuntamente unha solicitude, o dito límite elevara-
se proporcionalmente, ata un máximo de 60.101,21 €.

2. As entidades beneficiarias só poderán percibir
esta axuda unha vez, agás que concorran causas
excepcionais, apreciadas polo órgano competente
para conceder a subvención, sempre que se trate de
estudos e informes, ou campañas imprescindibles ou
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complementarios dos xa subvencionados e por unha
única vez.

3. Se a entidade solicitante percibise algunha outra
subvención para o mesmo concepto, outorgada por
outras administracións ou entes públicos ou privados,
a cantidade resultante, obtida en concorrencia, non
poderá superar o 70 por 100 do custo total dos estu-
dos e campañas.

Artigo 17º.-Criterios de valoración.

De entre as solicitudes presentadas, farase a selec-
ción co obxecto de outorgarlle as correspondentes
subvencións, dándolles preferencia a aqueles estu-
dos, informes e, de ser o caso, campañas que:

a) Se proxecten sobre territorios menos favorecidos
e cun maior índice de desemprego. Ata 10 puntos.

b) Teñan un ámbito de actuación superior ao muni-
cipal e impliquen, no seu deseño e execución, a
outras entidades locais do contorno. Ata 5 puntos.

c) Aqueles proxectos nos que a elaboración do seu
contido e posterior desenvolvemento conten coa par-
ticipación dos axentes económicos e sociais con pre-
senza no territorio, ou cando estivesen vinculados ou
xurdiran en aplicación dun pacto territorial de empre-
go. Ata 5 puntos.

d) Emprego da lingua galega na elaboración e na
realización dos proxectos: ata 2 puntos.

2. Para a comparación das solicitudes presentadas,
establécese unha puntuación máxima de 22 puntos,
coa fin de establecer unha prelación entre estas, de
acordo cos criterios de valoración previamente fixa-
dos nas bases reguladoras e na convocatoria, e adxu-
dicar, co límite fixado na convocatoria dentro do cré-
dito dispoñible, aquelas que obtivesen maior valora-
ción en aplicación dos citados criterios.

CAPÍTULO III

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
DISTINTAS DA LOCAL, UNIVERSIDADES E ENTIDADES SEN ÁNIMO

DE LUCRO

SECCIÓN PRIMEIRA

DAS SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES
E TRABALLADORAS DESEMPREGADOS/AS PARA A REALIZACIÓN

DE OBRAS OU SERVIZOS DE INTERESE XERAL E SOCIAL

Artigo 18º.-Definición.

Este programa ten por obxecto o fomento do empre-
go, no ámbito da colaboración coas administracións
públicas distintas da local, universidades e entidades
sen ánimo de lucro, a través da subvención, para a rea-
lización de obras ou servizos de interese xeral e social,
da contratación de traballadores e traballadoras
desempregados/as e de mulleres vítimas de violencia.

Artigo 19º.-Contía.

1. A contía da subvención que percibirán as entida-
des beneficiarias será:

a) Para efectos salariais, a equivalente aos custos
salariais e de Seguridade Social dos traballadores e
das traballadoras que se van contratar nos termos pre-
vistos nos seguintes puntos.

b) Para efectos de incentivo á mobilidade xeográfi-
ca, será de 180 euros mensuais por cada beneficiaria
do programa de fomento da inserción laboral de
mulleres vítimas de violencia contratada que reúna os
requisitos para percibilo.

2. A contía máxima da subvención que percibirán
para efectos salariais as entidades beneficiarias, será
igual ao resultado de multiplicar o número de traba-
lladores e traballadoras desempregados/as contrata-
dos/as polo número de meses de duración do contrato
e polo importe do módulo que lle corresponda, en fun-
ción do grupo de cotización á Seguridade Social do
traballador ou traballadora que se contrate, conforme
o establecido no parágrafo seguinte, ou a cantidade
prevista no convenio colectivo que resulte de aplica-
ción de ser esta inferior. En ningún caso, será subven-
cionable o importe da indemnización prevista polo
artigo 49.1º c) do Estatuto dos traballadores.

3. A citada contía máxima reducirase proporcional-
mente en función da xornada realizada, cando os con-
tratos se concerten a tempo parcial.

4. Os módulos correspondentes a cada grupo de
cotización das persoas traballadoras contratadas
serán os seguintes:

Módulo A: os custos salariais totais que se van sub-
vencionar ascenderán a unha vez e media o indicador
público de renda de efectos múltiples (IPREM), vixen-
te cada ano, mais a parte proporcional das pagas
extraordinarias -por importe, cada unha delas, dunha
mensualidade do dito IPREM- e a correspondente
cotización empresarial á Seguridade Social por todos
os conceptos por cada persoa traballadora contratada
nos grupos de cotización da Seguridade Social 10 e 11.

Módulo B: os custos salariais totais que se van sub-
vencionar ascenderán a dúas veces o indicador públi-
co de renda de efectos múltiples (IPREM), vixente en
cada ano, mais a parte proporcional das pagas
extraordinarias -por importe, cada unha delas, dunha
mensualidade do dito IPREM- e a correspondente
cotización empresarial á Seguridade Social por todos
os conceptos por cada persoa traballadora contratada
dentro do grupo de cotización da Seguridade Social 9
ou 5, ambos inclusive.

Módulo C: os custos salariais totais que se van sub-
vencionar ascenderán a tres veces o indicador públi-
co de renda de efectos múltiples (IPREM), vixente en
cada ano, mais a parte proporcional das pagas
extraordinarias -por importe, cada unha delas, dunha
mensualidade do dito IPREM- e a correspondente
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cotización empresarial á Seguridade Social por todos
os conceptos por cada persoa traballadora contratada
dentro do grupo de cotización da Seguridade Social 4
ou 1, ambos inclusive.

Artigo 20º.-Requisitos e criterios para a selección das
obras ou servizos.

1. As obras ou servizos que se van realizar deberán
ser de interese xeral e social e deberán cumprir os
seguintes requisitos:

a) Que sexan executados ou prestados polas entida-
des beneficiarias en réxime de administración directa.

b) Que, na súa execución ou prestación, se favoreza
a formación e práctica profesionais das persoas
desempregadas.

2. De entre as obras e servizos que cumpran os ante-
ditos requisitos, farase unha selección dando maior
preferencia aos proxectos que:

a) Sexan de maior interese xeral e social. Ata 10
puntos.

b) Acrediten un maior nivel de inserción laboral,
ben mediante a incorporación directa dos traballado-
res e das traballadoras á entidade beneficiaria á fina-
lización do proxecto ou no prazo que se acorde entre
a entidade beneficiaria e o órgano competente para
resolver ou calquera outra fórmula de previsión para
a inserción laboral que, sendo obxectivable, este con-
sidere suficiente. Ata 10 puntos.

c) Teñan un ámbito de actuación superior ao muni-
cipal e impliquen, no seu deseño e execución a outros
organismos ou entidades do contorno, así como aos
actores sociais presentes no territorio, ou xurdan en
aplicación dun pacto territorial de emprego. Ata 10
puntos.

d) Correspondan a entidades cunha mellor valora-
ción en relación ás actuacións levadas a cabo, ao
abeiro das axudas e subvencións para o fomento do
emprego, en anos anteriores. Ata 10 puntos.

e) Emprego da lingua galega na elaboración e na
realización dos proxectos: ata 3 puntos.

3. Para a comparación das solicitudes presentadas,
establécese unha puntuación máxima de 43 puntos,
co fin de establecer unha prelación entre estas, de
acordo cos criterios de valoración previamente fixa-
dos nas bases reguladoras e na convocatoria, e adxu-
dicar, co límite fixado na convocatoria dentro do cré-
dito dispoñible, aquelas que obtiveran maior valora-
ción en aplicación dos citados criterios.

Artigo 21º.-Requisitos e criterios para a selección dos
traballadores e traballadoras.

1. Os traballadores e as traballadoras que sexan
contratados/as para a realización das obras e servizos
polos que se outorgue a subvención deberán ser, en

todo caso, persoas desempregadas inscritas no Servi-
zo Público de Emprego de Galicia.

Con carácter xeral, os traballadores e traballadoras
que, no marco dos programas previstos nesta sección,
fóran contratados por un período superior a nove
meses nos últimos tres anos, non poderán repetir a
súa participación ata transcorridos tres anos contados
desde o remate do último contrato subvencionado no
dito marco.

2. As entidades beneficiarias da subvención solici-
tarán os traballadores e as traballadoras que se nece-
siten mediante a presentación de oferta de emprego e
da resolución e anexos de concesión de subvención
nas oficinas de emprego, nos modelos normalizados
para o efecto, facendo referencia aos requisitos e
características que deben reunir os traballadores e
traballadoras que se contratarán para o adecuado
desempeño das funcións inherentes aos postos de tra-
ballo ofertados, debendo presentarse unha por cada
categoría profesional dentro de cada ocupación.

A oferta na súa formulación non poderá conter ele-
mentos que poidan servir de base para calquera tipo
de discriminación que non responda aos criterios pre-
ferenciais establecidos no parágrafo seguinte.

3. Recibida a oferta, realizarase unha sondaxe de
demandantes en función das características dela,
atendendo á maior adecuación ao posto de traballo
ofertado, proporcionando, de ser posible, o número de
persoas candidatas por posto de traballo que solicite
a entidade beneficiaria que, en ningún caso, poderá
ser inferior a dúas, tendo preferencia, en todo caso, os
colectivos con especiais dificultades de inserción
laboral e, se é o caso, aqueles que teñan previsto a
realización deste tipo de medidas no seu itinerario de
inserción profesional, tales como:

a) Mulleres e, en especial, aquelas que acrediten a
condición de vítimas de violencia.

b) Menores de 30 anos, en especial, as persoas
demandantes do primeiro emprego, demandantes con
máis de seis meses en desemprego ou aqueles e aque-
las sen cualificación profesional.

c) Persoas en paro de longa duración.

d) Persoas con discapacidade.

e) Persoas desempregadas maiores de 45 anos.

f) Integrantes de colectivos desfavorecidos ou en
risco de exclusión social, especialmente beneficia-
rios/as da renda de integración social de Galicia e
mulleres que abandonasen o exercicio da prostitución
como medio de vida.

Así mesmo, teranse en conta os seguintes criterios:

a) O nivel de protección por desemprego das posi-
bles persoas beneficiarias.
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b) Existencia de responsabilidades familiares,
entendéndose por estas ter a cargo da persoa traballa-
dora desempregada que se contrate o/a cónxuxe, fillos
e fillas menores de vinte e seis anos, persoas maiores
incapacitadas ou menores acollidos/as.

4. Excepcionalmente e, logo de autorización expre-
sa da Dirección Xeral de Promoción do Emprego,
poderán utilizarse ofertas especiais cando se trate de
seleccionar a mulleres vítimas de violencia.

5. As persoas candidatas serán remitidas á entidade
beneficiaria co fin de que esta realice a selección
definitiva, que lle deberá ser notificada, para o seu
coñecemento, á correspondente oficina de emprego.

Artigo 22º.-Contratación dos traballadores e traba-
lladoras.

1. Efectuada a selección dos traballadores e traba-
lladoras na forma prevista no artigo anterior, a entida-
de beneficiaria procederá á súa contratación, utilizan-
do necesariamente a modalidade de contrato de dura-
ción determinada de interese social, tendo en conta
que, en todo caso, os contratos se deberán formalizar
dentro do exercicio 2008, nos termos expresados na
resolución de concesión.

2. Os contratos de traballo subscritos cos traballa-
dores e traballadoras seleccionados/as comunicarán-
selle á oficina de emprego correspondente coa indica-
ción de programas de Cooperación Xunta de Galicia-
outras administracións ou entidades.

Artigo 23º.-Inicio das obras ou servizos.

1. Con carácter xeral, a obra ou servizo iniciarase no
prazo dun mes, contado a partir da data de inicio pre-
vista na resolución, tendo en conta o prazo máximo
para a remisión da documentación xustificativa pre-
vista no artigo 6º.

2. Excepcionalmente, cando concorran causas debi-
damente xustificadas, o director xeral de Promoción
do Emprego poderá autorizar o inicio das obras ou
servizos con posterioridade ao devandito prazo, logo
da solicitude para o efecto da entidade beneficiaria,
tendo en conta os límites establecidos no parágrafo
primeiro do artigo anterior.

SECCIÓN SEGUNDA

DAS SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE AXENTES DE EMPREGO
E UNIDADES DE APOIO

Artigo 24º.-Definición.

1. Este programa ten por obxecto o fomento do
emprego a través da concesión de axudas e subven-
cións para a contratación, durante doce meses, de
axentes de emprego e unidades de apoio que colabo-
rarán na implantación das políticas activas de empre-
go e na realización de funcións relacionadas coa dina-
mización e coa creación de actividade empresarial.

2. Os e as axentes de emprego na súa colaboración
na implantación das políticas activas de emprego rea-
lizarán, entre outras, as seguintes funcións:

a) Xestionar axudas para favorecer o emprego, cen-
trándose sobre todo naqueles colectivos con maiores
dificultades á hora de conseguir emprego.

b) Informar as empresas dos instrumentos de pro-
moción e fomento da competitividade empresarial
dispoñibles, así como facilitar o seu acceso a estes.

c) Promover a cultura emprendedora fomentando
iniciativas empresariais e apoiando novos proxectos
de autoemprego individual ou colectivo, informando
das medidas de apoio existentes e poñendo en rela-
ción persoas emprendedoras e recursos.

d) Comunicar a empresas e persoas emprendedoras
as subvencións para a formación e o emprego, así
como facilitar o acceso a estas.

e) Facilitar a inserción laboral das persoas deman-
dantes de emprego, en especial, das participantes en
políticas activas de emprego, identificando as necesi-
dades de persoal das empresas a curto e medio prazo
e propoñendo accións de mellora da empregabilidade
da poboación desempregada.

f) Observación estratéxica do territorio e realización
de estudos co fin de detectar necesidades formativas
e educativas da poboación desempregada.

g) Contribuír ao desenvolvemento socioeconómico
do territorio mediante:

-A prospección de recursos ociosos ou infrautiliza-
dos e de proxectos empresariais de promoción econó-
mica e iniciativas innovadoras para a xeración de
emprego.

-A difusión e estímulo das potenciais oportunidades
de creación de actividades entre persoas desemprega-
das, promotores e promotoras, persoas emprendedo-
ras e institucións colaboradoras.

-O acompañamento técnico na iniciación de proxec-
tos empresariais para a súa consolidación en empre-
sas xeradoras de novos empregos, asesorando e infor-
mando sobre a viabilidade técnica, económica e
financeira e, en xeral, sobre os plans de lanzamento
das empresas.

-O apoio aos promotores e ás promotoras das empre-
sas, unha vez constituídas estas, acompañándoos/as
tecnicamente durante as primeiras etapas de funcio-
namento.

3. Para o adecuado exercicio das súas funcións e
actividades os e as axentes de emprego poderán con-
tar coa axuda e asistencia de unidades de apoio que,
compostas polo persoal necesario, serán coordinadas
por aqueles/as.

4. A concesión e desfrute destas axudas para a con-
tratación de axentes de emprego ou unidades de apoio
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non suporá, en ningún caso, relación contractual ou
laboral coa Xunta de Galicia.

Artigo 25º.-Contía.

1. A subvención que percibirán as entidades bene-
ficiarias será a equivalente aos custos salariais e de
Seguridade Social dos e das axentes de emprego e
unidades de apoio que se van contratar, nos termos
expresados no parágrafo seguinte.

2. A contía máxima da subvención que percibirán
as entidades beneficiarias será igual ao resultado de
multiplicar o número de traballadores e traballadoras
desempregados/as que se contraten por doce meses e
polo importe do módulo que lle corresponda en fun-
ción do grupo de cotización á Seguridade Social da
persoa traballadora contratada, conforme o estableci-
do no artigo 19º.

Artigo 26º.-Criterios de valoración.

1. Para efectuar a selección das entidades benefi-
ciarias e das axudas que se van conceder, a Comisión
de Valoración terá en conta os seguintes criterios de
preferencia:

a) As prórrogas de subvencións concedidas en exer-
cicios anteriores. Ata 10 puntos.

b) Os proxectos que acrediten un maior nivel de
inserción laboral, ben mediante a incorporación
directa dos traballadores e das traballadoras á entida-
de beneficiaria á finalización do proxecto ou no prazo
que se acorde entre a entidade beneficiaria e o órga-
no competente para resolver ou calquera outra fórmu-
la de previsión para a inserción laboral que, sendo
obxectivable, este considere suficiente. Ata 10 pun-
tos.

c) Os proxectos que teñan un ámbito de actuación
superior ao municipal e impliquen, no seu deseño e
execución outros organismos ou entidades do contor-
no, así como os axentes sociais presentes no territorio.
Ata 10 puntos.

d) A valoración das actuacións levadas a cabo polas
ditas entidades, ao abeiro das axudas e subvencións
para o fomento do emprego, en anos anteriores. Ata
10 puntos.

e) Os proxectos que, na súa realización, permitan e
apoien a creación de proxectos empresariais para a
súa consolidación en empresas, sempre que dean res-
posta ao establecido nos puntos b) e c) deste artigo.
Ata 10 puntos.

f) Emprego da lingua galega na elaboración e na
realización dos proxectos: ata 3 puntos.

2. Para a comparación das solicitudes presentadas,
establécese unha puntuación máxima de 53 puntos,
co fin de establecer unha prelación entre estas de
acordo cos criterios de valoración previamente fixa-
dos nas bases reguladoras e na convocatoria, e adxu-
dicar, co límite fixado na convocatoria dentro do cré-

dito dispoñible, aquelas que obtivesen maior valora-
ción en aplicación dos citados criterios.

Artigo 27º.-Selección dos/as axentes de emprego e
dos/as integrantes das unidades de apoio.

1. Con carácter xeral, a selección dos/as axentes de
emprego e dos/as traballadores e traballadoras que
formen parte da unidade de apoio, que deberá reali-
zarse no prazo de 15 días desde a notificación da
resolución de concesión, corresponderalle á entidade
beneficiaria da subvención, logo da presentación da
correspondente oferta ante o Servizo Público de
Emprego.

2. Para seren contratadas como axentes de emprego
ou persoal integrante das unidades de apoio, cando
proceda, as persoas candidatas deberán figurar como
demandantes de emprego inscritas no Servizo Público
de Emprego de Galicia e, no caso dos e das axentes
de emprego deberán, necesariamente, ter superado
con éxito os estudos de segundo ou primeiro ciclo uni-
versitario.

Artigo 28º.-Contratación.

1. Unha vez seleccionada a persoa candidata, se é o
caso, e, necesariamente antes de proceder á súa contra-
tación, as entidades beneficiarias deberán remitirlle á
Dirección Xeral de Promoción do Emprego, co obxec-
to de comprobar o cumprimento dos requisitos previs-
tos no artigo anterior, un certificado do órgano compe-
tente da entidade beneficiaria no que conste a formu-
lación da correspondente oferta no Servizo Público de
Emprego de Galicia, especificando o número identifi-
cador desta e a persoa candidata finalmente seleccio-
nada de entre as remitidas por aquel.

2. En caso de que a persoa candidata seleccionada
non cumprise os requisitos exixidos, a entidade bene-
ficiaria poderá presentar unha nova persoa candidata
no prazo máximo de 15 días na forma prevista no
parágrafo anterior.

3. Comprobado o cumprimento dos requisitos exixi-
dos, a Dirección Xeral de Promoción do Emprego
comunicarallo á entidade beneficiaria que terá un
prazo máximo de 15 días, contados desde esa data,
para proceder á súa contratación.

4. Os contratos de traballo subscritos cos traballa-
dores e as traballadoras seleccionados/as comunica-
ranse á oficina de emprego correspondente coa indi-
cación de Programas de Cooperación Xunta de Gali-
cia-outras administracións ou entidades.

Artigo 29º.-Prórroga da subvención.

1. As entidades beneficiarias das axudas e subven-
cións previstas neste capítulo ao abeiro da Orde do 23
de marzo de 2007, poderán solicitar á Consellería de
Traballo a prórroga da subvención concedida por cada
axente contratado/a e/ou unidade de apoio, que com-
petirán en réxime de concorrencia competitiva coas
solicitudes novas.
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2. A solicitude e a documentación prevista no arti-
go 3º deberá ir acompañada, neste caso ademais,
dunha memoria das actividades desenvolvidas, espe-
cificando os obxectivos a levar a cabo no período para
o que se solicita a prórroga e o tempo estimado da súa
execución (anexo IV).

3. A resolución que, se é o caso, aprobe a concesión
da prórroga poderá ter efectos retroactivos, sempre
que o remate do período subvencionado se produza
dentro do ano 2008 e non se interrompese a contrata-
ción e a prestación de servizos.

Artigo 30º.-Publicidade.

1. Para os efectos de difusión pública, no lugar onde
se realice o servizo, deberá figurar, de forma visible,
cartel informativo, no modelo normalizado estableci-
do no Manual de Identidade Corporativa da Rede de
Técnicos de Emprego de Galicia, publicado na web
institucional da Xunta de Galicia páxina de emprego,
no que constará o cofinanciamento pola Consellería
de Traballo e polo Fondo Social Europeo.

2. Para os efectos de ofrecer unha imaxe unificada
e global da Rede de Técnicos e Técnicas de Emprego
de Galicia, cara aos usuarios e ás usuarias dos seus
servizos en toda a comunidade autónoma, que permi-
ta unha mellor e máis rápida identificiación destes,
deberá utilizarse o conxunto de normas gráficas reco-
llidas no Manual de Identidade Corporativa da Rede
de Técnicos de Emprego de Galicia, para a utilización
do logotipo da Rede, nos distintos elementos de
comunicación, o que redundará nunha maior calidade
das prestacións desenvolvidas polos e polas axentes.

Disposicións adicionais

Primeira.-A concesión das axudas e subvencións regu-
ladas nesta orde estará supeditada á existencia de crédi-
to orzamentario nas aplicacións 16.02.322A.400.0,
16.02.322A.402.0, 16.02.322A.403.0, 16.02.322A.439.0,
16.02.322A.440.0, 16.02.322A.442.0, 16.02.322A.443.0,
16.02.322A.444.0, 16.02.322A.445.0, 16.02.322A.460.0
16.02.322A.460.1 e 16.02.322A.481.1 dos orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano
2008.

As entidades sinaladas no artigo 2º.2 desta orde
poderán obter a concesión das referidas axudas e sub-
vencións, previa existencia de crédito nas aplicacións
orzamentarias que, polo carácter das ditas entidades,
corresponda. Para tales fins, se é o caso, realizaranse
as oportunas modificacións orzamentarias.

Segunda.-As axudas concedidas ao abeiro do capítu-
lo II desta orde, poderán ser obxecto de cofinanciamen-
to polo Fondo Social Europeo, nunha porcentaxe do 70
por cento, a través do Programa Operativo «Fomento do
Emprego» PO 2000 ES 051 PO 017 (Marco Comunita-
rio de Apoio 2000-2006), mentres que as concedidas
ao abeiro da sección primeira do capítulo III, poderán
selo nunha porcentaxe prevista do 80 por cento, a tra-
vés do Programa Operativo «Adaptabilidade e Empre-
go» PO 2007 ES 05U PO 001, pendente de aprobación

pola Comisión Europea, imputable ao novo período de
programación dos fondos estruturais 2007-2013.

Terceira.-Apróbase a delegación de atribucións do
conselleiro de Traballo nos delegados e nas delegadas
provinciais e no director xeral de Promoción do
Emprego, nos ámbitos competenciais respectivos,
para resolver a concesión ou denegación das axudas e
subvencións previstas nesta orde, así como para auto-
rizar, dispoñer, recoñecer a obriga e propoñer os
correspondentes pagamentos, así como as relativas
aos procedementos de reintegro sinaladas no título II
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia.

Cuarta.-As solicitudes de subvención para a contra-
tación de mulleres vítimas de violencia non estarán
suxeitas ao prazo de presentación previsto no artigo
3º.3 e terán sempre unha duración de doce meses,
debendo iniciarse dentro do exercicio 2008.

En todo caso, as solicitudes presentadas unha vez
rematado o precitado prazo, estarán supeditadas á
existencia de crédito orzamentario adecuado e sufi-
ciente e á existencia de mulleres vítimas de violencia
cuxa contratación deba realizarse no ámbito territorial
da solicitante.

Quinta.-Por resolución do director xeral de Promo-
ción do Emprego poderanse establecer os criterios
necesarios para que, a través desta orde, en canto aos
colectivos prioritarios, se poidan cumprir os obxectivos
establecidos polo Servizo Público de Emprego de Gali-
cia, de acordo coas directrices de emprego europeas e
o Acordo sobre obxectivos e medidas de emprego de
Galicia subscrito como resultado do Diálogo Social en
Galicia pola Xunta de Galicia, a Confederación de
Empresarios de Galicia (CEG), a UGT-Galicia e o S.N.
de CC.OO. de Galicia e a demais normativa e acordos
que, se é o caso, resulten de aplicación.

Sexta.-Para os efectos do disposto no artigo 3.3º da
Orde do 11 de febreiro de 1998 sobre tramitación
anticipada de expedientes de gasto, na súa redacción
dada pola Orde do 27 de novembro de 2000, a conce-
sión das axudas ou subvencións estará sometida á
condición suspensiva de existencia de crédito axeita-
do e suficiente no momento da resolución.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase o director xeral de Promoción
do Emprego para ditar, no ámbito das súas competen-
cias, as resolucións e instrucións necesarias para o
desenvolvemento e execución desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte
ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2007.

Ricardo Jacinto Varela Sánchez
Conselleiro de Traballo
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE

TR351A
TR351E

TR352A

TR352B

SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS EN
COLABORACIÓN COAS ENTIDADES LOCAIS ............................................................................
SUBVENCIÓN PARA O FOMENTO DO DESENVOLVEMENTO LOCAL .................................
SUBVENCIÓN DA CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS EN
COLABORACIÓN COS ÓRGANOS E ORGANISMOS DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
DISTINTAS DA LOCAL, UNIVERSIDADES E INSTITUCIÓNS SEN ÁNIMO DE
LUCRO ................................................................................................................................................
SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE AXENTES DE EMPREGO E/OU UNIDADES
DE APOIO ...........................................................................................................................................

ANEXO I

CONSELLERÍA DE TRABALLO

EXPEDIENTE

UNIÓN EUROPEA

Fondo Social
Europeo

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SELO E SINATURA DO/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE SOLICITANTE

Orde do 19 de decembro de 2007 pola que se establecen as bases que regulan,
para o exercicio do ano 2008, as axudas e subvencións para o fomento do
emprego a través dos Programas de Cooperación no ámbito de colaboración
coas entidades locais e cos órganos e organimos das administracións públicas
distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, e se procede á
súa convocatoria.

, de de

Lugar e data

Director/a xeral de Promoción de Emprego
Indicar cun X o órgano ao que se dirixe a solicitude

Delegado/a provincial da Consellería de Traballo en

DATOS DA PERSOA DE CONTACTO PARA A TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE

POSTO QUE DESEMPEÑA

NOME E APELIDOS

CORREO ELECTRÓNICO

DNI

FAXTELÉFONO

ENDEREZO

LOCALIDADE/CONCELLO CÓDIGO POSTALPROVINCIA

CIF / NIFDENOMINACIÓN
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA ENTIDADE SOLICITANTE

FAXTELÉFONO PROVINCIA LOCALIDADE/CONCELLOCÓDIGO POSTAL

REPRESENTANTE LEGAL DNI

ENDEREZO

D/Dna. , en calidade de representante legal da entidade citada,

SOLICITA:
Nos termos sinalados nas memorias adxuntas, a concesión da subvención prevista na orde da Consellería de Traballo de ___________________
___________, polo importe que corresponda, para:

A contratación de traballadores desempregados.
A contratación de mulleres vítimas de violencia.
A realización de estudos, informes ou campañas para o
fomento do desenvolvemento local.

A contratación de axentes de emprego.

A contratación de traballadores de unidades de apoio.
A prórroga da contratación de axentes de emprego.

A prórroga da contratación de unidades de apoio.
DECLARA QUE:
- Á presente solicitude xúntaselle a documentación que se especifica no dorso.
- Non se incorre en ningunha das causas de incompatibilidade sinaladas na orde de convocatoria.
- Acepta someterse ás actuacións de comprobación e control previstas na orde de convocatoria.
- Todos os datos que constan nesta solicitude e nos documentos que se xuntan son certos.
- Presta expresamente o seu consentimento á Consellería de Traballo para que de acordo co establecido nos apartados 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006,
do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública, nos artigos 14 e 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro,
de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial
de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, na forma que
determine o órgano competente.
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CÓDIGO DO PROCEDEMENTO TR351A

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA

SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS OU SERVIZOS DE
INTERESE XERAL OU SOCIAL LOCAIS

CERTIFICACIÓN DO SECRETARIO DA ENTIDADE LOCAL NA QUE CONSTEN OS EXTREMOS SINALADOS NO ART. 3.I.B.1) a) DA ORDE DE
CONVOCATORIA.
FOTOCOPIA COMPULSADA DA TARXETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DA ENTIDADE LOCAL.
MEMORIA EXPLICATIVA, REDACTADA, DE SER O CASO, POLO TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO, NOS TERMOS ESTABLECIDOS NO ARTIGO
3.I.B.1) b) DA ORDE DE CONVOCATORIA.
MEMORIA DE CADA UNHA DAS OBRAS OU SERVIZOS (ANEXO II).
DECLARACIÓN DO CONXUNTO DE TODAS AS SOLICITUDES EFECTUADAS OU CONCEDIDAS, PARA A MESMA FINALIDADE, DAS DISTINTAS
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS COMPETENTES (ANEXO VII).
DECLARACIÓN DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTER A CONDICIÓN DE BENEFICIARIOS  (ART. 13.2º DA LEI 38/2003)
(ANEXO VIII).
FICHA DE TRANSFERENCIA BANCARIA (ANEXO VI).

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO TR351E

SUBVENCIÓN PARA O FOMENTO DO DESENVOLVEMENTO LOCAL

CERTIFICADO DO SECRETARIO DA ENTIDADE LOCAL NO QUE CONSTEN OS EXTREMOS SINALADOS NO ART. 3.I.B.2) a) DA ORDE DE
CONVOCATORIA.
FOTOCOPIA COMPULSADA DA TARXETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DA ENTIDADE LOCAL.
MEMORIA DESCRITIVA DO ESTUDO, INFORME OU CAMPAÑA OBXECTO DE SUBVENCIÓN SEGUNDO A ESTRUTURA DEFINIDA NO ARTIGO
3.I.B.2) b) (ANEXO V).
DECLARACIÓN DO CONXUNTO DE TODAS AS SOLICITUDES EFECTUADAS OU CONCEDIDAS PARA A MESMA FINALIDADE, DAS DISTINTAS
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS COMPETENTES (ANEXO VII).
DECLARACIÓN DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTER A CONDICIÓN DE BENEFICIARIOS  (ART. 13.2º DA LEI 38/2003)
(ANEXO VIII).
FICHA DE TRANSFERENCIA BANCARIA (ANEXO VI).

DECLARACIÓN DO CONXUNTO DE TODAS AS SOLICITUDES EFECTUADAS OU CONCEDIDAS PARA A MESMA FINALIDADE DAS DISTINTAS
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS COMPETENTES (ANEXO VII).

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO TR352A

SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS EN COLABORACIÓN CON ÓRGANOS E ORGANISMOS
DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS DISTINTAS DA LOCAL, UNIVERSIDADES E INSTITUCIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO.

FOTOCOPIA COMPULSADA DO DNI DO REPRESENTANTE LEGAL E ACREDITACIÓN DA SÚA REPRESENTACIÓN, E SE PROCEDE, DA
DOCUMENTACIÓN DO APODERAMENTO.
FOTOCOPIA COMPULSADA DA TARXETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DA ENTIDADE SOLICITANTE.
FOTOCOPIA COMPULSADA DA ESCRITURA PÚBLICA E ESTATUTOS DE CONSTITUCIÓN DA ENTIDADE SEN ÁNIMO DE LUCRO SOLICITANTE.
MEMORIA DE CADA OBRA O SERVIZO PARA REALIZAR (ANEXO II).

DECLARACIÓN DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTER A CONDICIÓN DE BENEFICIARIOS  (ART. 13.2º DA LEI 38/2003)
(ANEXO VIII).

DECLARACIÓN DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTER A CONDICIÓN DE BENEFICIARIOS  (ART. 13.2º DA LEI 38/2003)
(ANEXO VIII).

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO TR352B

SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN OU PRÓRROGA DA CONTRATACIÓN DE AXENTES DE EMPREGO E/OU UNIDADES DE APOIO.

FOTOCOPIA COMPULSADA DO DNI DO REPRESENTANTE LEGAL E ACREDITACIÓN DA SÚA REPRESENTACIÓN, E SE PROCEDE, DA
DOCUMENTACIÓN DO APODERAMENTO.
FOTOCOPIA COMPULSADA DA TARXETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DA ENTIDADE SOLICITANTE.

MEMORIA FUNDAMENTANDO A SOLICITUDE (ANEXO III E/OU IV, SEGUNDO PROCEDA).
DECLARACIÓN DO CONXUNTO DE TODAS AS SOLICITUDES EFECTUADAS OU CONCEDIDAS PARA A MESMA FINALIDADE, DAS DISTINTAS
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS COMPETENTES (ANEXO VII).

FICHA DE TRANSFERENCIA BANCARIA (ANEXO VI).

FICHA DE TRANSFERENCIA BANCARIA (ANEXO VI).

FOTOCOPIA COMPULSADA DA ESCRITURA PÚBLICA E DOS ESTATUTOS DE CONSTITUCIÓN DA ENTIDADE SOLICITANTE.
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EXPEDIENTE

Fondo Social
Europeo

UNIÓN EUROPEAANEXO II

CONSELLERÍA DE TRABALLO

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

MEMORIA

TR351A

TR352A

SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS EN
COLABORACIÓN COAS ENTIDADES LOCAIS ............................................................................
SUBVENCIÓN DA CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS EN
COLABORACIÓN COS ÓRGANOS E ORGANISMOS DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
DISTINTAS DA LOCAL, UNIVERSIDADES E INSTITUCIÓNS SEN ÁNIMO DE
LUCRO ................................................................................................................................................

ENTIDADE SOLICITANTE

MEMORIA DAS OBRAS/SERVIZOS QUE SE VAN REALIZAR
DENOMINACIÓN DO PROXECTO DE OBRAS OU SERVIZOS

DESCRICIÓN DO PROXECTO

DATA DE INICIO PREVISTA DATA DE FIN DURACIÓN DA OBRA OU SERVIZO (MESES)

ÁMBITO DE ACTUACIÓN (LOCALIZACIÓN)

MAN DE OBRA NECESARIA

Número de traballadores participantes na obra ou servizo:

Número de traballadores desempregados que se van contratar:

PERFIL DOS TRABALLADORES QUE SE VAN CONTRATAR

Nº
TRABALLADORES DENOMINACIÓN OCUPACIÓN GRUPO

COTIZACIÓN
DURACIÓN
CONTRATO(1)

TIPO DE
XORNADA

(1) Indíquese o período de tempo a que se refire, meses (M), ou días (D).

PREVISIÓN DE XERACIÓN DE EMPREGO

*

* Pode continuar en folla á parte

Traballadores que serán contratados pola entidade á finalización do proxecto:

Previsión de inserción indirecta (posibilidades de autoemprego ou outras fórmulas):

MODALIDADE
CONTRACTUAL

(de interese social)

(2)

Obra ou servizo (O/S), prácticas (PRACT.), eventual (EVENT.), interinidade (INT).(2)
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ANEXO II (CONTINUACIÓN)

CÁLCULO DA SUBVENCIÓN
De acordo cos módulos da Orde do
De acordo co convenio colectivo DOG nº (data de publicación no Diario Oficial de Galicia)

Nº
TRAB OCUPACIÓN G. C. CNAE93

(5 díxitos)

CUSTO UNITARIO MENSUAL

(1)

SALARIO
BRUTO

(inc. P.E.E.)

SEGURIDADE
SOCIAL
EMPRESA

TOTAL
MENSUAL

(2) (3)

TIPO
XORNADA

%

DURACIÓN
CONTRATO

(4)

CUSTOS
SALARIAIS
TOTAIS

PR
IO
R
ID
A
D
E

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

14º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

TOTAL TRABALLADORES: SUBVENCIÓN TOTAL SOLICITADA:

(1) Indíquese o grupo de cotización á S.S. segundo a categoría profesional do traballador.

GRUPO DE
COTIZACIÓN CATEGORÍA PROFESIONAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Enxeñeiros e licenciados
Enxeñeiros técnicos, peritos e ax. titulados
Xefes administrativos
Axudantes non titulados
Oficiais administrativos
Subalternos
Auxiliares administrativos
Oficiais de 1ª e 2ª
Oficiais de 3ª e especialistas
Trab. maiores de 18 anos non cualificados
Trab. menores de 18 anos

Indíquese con 5 díxitos a epígrafe de tarifas de primas de accidentes de traballo por IT e IMS, ou, se é o caso, a ocupación.(2)

Icluída a parte proporcional das pagas extraordinarias e complementos salariais suxeitos a cotización.(3)

Indíquese o número de meses do contrato.(4)

Indicar cun X o órgano ao que se dirixe a solicitude
Director/a xeral de Promoción de Emprego
Delegado/a provincial da Consellería de Traballo en

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrirr pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SELO E SINATURA DO/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE SOLICITANTE

Orde do 19 de decembro de 2007 pola que se establecen as bases que regulan,
para o exercicio do ano 2008, as axudas e subvencións para o fomento do
emprego a través dos Programas de Cooperación no ámbito de colaboración
coas entidades locais e cos órganos e organimos das administracións públicas
distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, e se procede á
súa convocatoria.

Lugar e data

de 200de,
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EXPEDIENTE

Fondo Social
Europeo

UNIÓN EUROPEAANEXO III

CONSELLERÍA DE TRABALLO

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

MEMORIATR352BSUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE AXENTES DE EMPREGO E/OU
UNIDADES DE APOIO PARA A CREACIÓN DE EMPREGO

ENTIDADE SOLICITANTE

MEMORIA PROXECTO DA CONVENIENCIA DA CONTRATACIÓN DE AXENTES DE EMPREGO E/OU
UNIDADES DE APOIO

A dita memoria proxecto recollerá, polo menos, os seguintes aspectos:
- Descrición dos obxectivos perseguidos.
- Fases do desenvolvemento do proxecto.
- Tempo previsto para a súa realización.
- Descrición das tarefas que van desempeñar os traballadores que se van contratar.
- Número de axentes de emprego que se van contratar, se é o caso.
- Número de persoas que integran a unidade de apoio, se é o caso.

PERFIL DOS AXENTES DE EMPREGO QUE SE VAN CONTRATAR
GRUPO DE
COTIZACIÓNTITULACIÓNNÚMERO

TRABALLAD.

CATEGORÍA/
NIVEL PROFESIONAL

(3)

CNAE 93
(5 díxitos)

(2)(1)

PERFIL DOS TRABALLADORES DE UNIDADE DE APOIO QUE SE VAN CONTRATAR
GRUPO DE
COTIZACIÓNTITULACIÓNNÚMERO

TRABALLAD.

CATEGORÍA/
NIVEL PROFESIONAL

(3)

CNAE 93
(5 díxitos)

(2)(1)

(1)Categoría / nivel profesional:
00
10
20
30
40

Técnicos e varios.
Directores.
Encargados.
Xefes de equipo.
Oficial de primeira.

Indíquese o grupo de cotización á S.S. segundo a categoría profesional do traballador.(2)

Indíquese con 5 díxitos a epígrafe de tarifas de primas de accidentes de traballo por IT e IMS, ou, se é o caso, a ocupación.(3)

Oficial segunda.
Oficial terceira.
Axudantes auxiliares.
Peóns.

50
60
70
80

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SELO E SINATURA DO/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE SOLICITANTE

Orde do 19 de decembro de 2007 pola que se establecen as bases que regulan,
para o exercicio do ano 2008, as axudas e subvencións para o fomento do
emprego a través dos Programas de Cooperación no ámbito de colaboración
coas entidades locais e cos órganos e organimos das administracións públicas
distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, e se procede á
súa convocatoria.

, de de

Lugar e data

Director/a xeral de Promoción de Emprego da Consellería de Traballo.
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EXPEDIENTE

Fondo Social
Europeo

UNIÓN EUROPEAANEXO IV

CONSELLERÍA DE TRABALLO

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

MEMORIATR352BSUBVENCIÓN PARA A PRÓRROGA DE CONTRATACIÓN DE
AXENTES DE EMPREGO/UNIDADES DE APOIO

ENTIDADE SOLICITANTE

MEMORIA XUSTIFICATIVA DA PRÓRROGA

I. NOME E APELIDOS DO/S AXENTE/S DE EMPREGO OU UNIDADES DE APOIO PARA O/OS QUE SOLICITA A
PRÓRROGA.

II. MEMORIA DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CADA AXENTE NO ANO ANTERIOR, QUE RECOLLERÁ CANDO
MENOS, OS SEGUINTES ASPECTOS:

1. Descrición
2. Iniciativas empresariais xeradas.
3. Nº de postos de traballo xerados como consecuencia da súa actuación.

IiI. OBXECTIVOS QUE SE PRETENDEN LEVAR A CABO NO PERÍODO PARA O QUE SE SOLICITA A PRÓRROGA,
IDENTIFICANDO, CANDO MENOS, OS SEGUINTES ASPECTOS:

2. Tempo estimado de execución.
1. Descrición

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SELO E SINATURA DO/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE SOLICITANTE

Orde do 19 de decembro de 2007 pola que se establecen as bases que regulan,
para o exercicio do ano 2008, as axudas e subvencións para o fomento do
emprego a través dos Programas de Cooperación no ámbito de colaboración
coas entidades locais e cos órganos e organimos das administracións públicas
distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, e se procede á
súa convocatoria.

, de de

Lugar e data

Director/a xeral de Promoción de Emprego da Consellería de Traballo.

NOME E APELIDOS DATA FIN CT.POSTODNI/NIF (1)

(1) Axente de emprego (A.E.) ou unidade de apoio (U.A.).

(2)

Data fin período subvencionado 2007/2008.(2)
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EXPEDIENTE

Fondo Social
Europeo

UNIÓN EUROPEAANEXO V

CONSELLERÍA DE TRABALLO

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

MEMORIATR351ESUBVENCIÓN PARA O FOMENTO DO DENVOLVEMENTO LOCAL

ENTIDADE SOLICITANTE

MEMORIA DESCRITIVA DO ESTUDO, INFORME OU CAMPAÑA OBXECTO DE SUBVENCIÓN

DENOMINACIÓN CONCRETA DO ESTUDO, INFORME OU CAMPAÑA

OBXECTIVOS QUE SE PRETENDEN

CUSTO TOTAL:

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SELO E SINATURA DO/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE SOLICITANTE

Orde do 19 de decembro de 2007 pola que se establecen as bases que regulan,
para o exercicio do ano 2008, as axudas e subvencións para o fomento do
emprego a través dos Programas de Cooperación no ámbito de colaboración
coas entidades locais e cos órganos e organimos das administracións públicas
distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, e se procede á
súa convocatoria.

, de de

Lugar e data

Director/a xeral de Promoción de Emprego da Consellería de Traballo.
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EXPEDIENTE

ENDEREZO

TITULAR DA CONTA

PROVINCIA

DNI/NIF

TELÉFONOCODIGO POSTALLOCALIDADE

CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DA SUCURSAL DÍXITOS DE CONTROL CÓDIGO DA CONTA CORRENTE

NOME DO BANCO ENDEREZO (RÚA E NÚMERO)

PROVINCIA CONCELLO CÓDIGO POSTAL

DATOS BANCARIOS

SINATURA E SELO DA ENTIDADE FINANCEIRASINATURA DO/A SOLICITANTE E SELO

CERTIFICO:
Que os datos arriba reflectidos son correctos e corresponden ao titular e número de conta.

, de de

Lugar e data

FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
ANEXO VI

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DECLARACIÓN DAS AXUDAS SOLICITADAS OU CONCEDIDAS PARA A MESMA FINALIDADE DAS DISTINTAS
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

solicitante dunha axuda en representación da entidade

D/Dª ,con NIF

,con CIF para a contratación de traballadores ao abeiro da Orde do ___________________________________, pola

DENOMINACIÓN DO ORGANISMO, SOCIEDADE OU ENTIDADE
PÚBLICA Á QUE LLE FOI SOLICITADA A AXUDA IMPORTE

CONCESIÓNSOLICITUDE (1)

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas farase constar como
DENEGADA

DATA DE

Non ten solicitado nin, en consecuencia, concedida ningunha axuda para o mesmo fin das distintas administracións públicas competentes.

Asdo.:

EXPEDIENTE

ANEXO VII

que se establecen as bases que regulan, para o exercicio do ano 2007, as axudas e subvencións para o fomento de emprego a través dos programas de
cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais, cos órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e
entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria, declara que nas datas que a continuación se relacionan presentou solicitude/s e lle foi/
foron concedidas, se é o caso, a/s seguinte/s axuda/s para o mesmo fin:

(Selo e sinatura da entidade solicitante)

, de de

Lugar e data
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DECLARACIÓN XURADA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTER A CONDICIÓN DE
BENEFICIARIO

solicitante dunha axuda en representación da entidade

D/Dª ,con NIF

,con CIF para a contratación de traballadores ao abeiro da Orde do ___________________________________, pola

Asdo.:

EXPEDIENTE

ANEXO VIII

que se establecen as bases que regulan, para o exercicio do ano 2007, as axudas e subvencións para o fomento de emprego a través dos programas de
cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais, cos órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e
entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria, declara que cumpre os requisitos establecidos para obter a condición de beneficiarios,
segundo o artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

(Selo e sinatura da entidade solicitante)

, de de

Lugar e data

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Resolución do 12 de decembro de 2007,
da División de Recursos Económicos, pola
que se dispón a publicación do acordo de
encomenda de xestión entre a División de
Recursos Económicos e o Hospital Comar-
cal de Valdeorras, para a encomenda de
actuacións para a contratación da submi-
nistración sucesiva de papel Din A4 con
destino a centros sanitarios dependentes
deste organismo.

A División de Recursos Económicos do Servizo
Galego de Saúde e o Hospital Comarcal de Valdeorras
subscribiron, con data do 2 de novembro de 2007, un
acordo polo que se lle encomenda á devandita xeren-
cia a xestión material do expediente de contratación
mediante concurso aberto da subministración sucesi-
va de papel Din A4 con destino a centros sanitarios
dependentes do Servizo Galego de Saúde.

Para xeral coñecemento e en cumprimento do dispos-
to no punto 3 do artigo 15 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, dis-
ponse a súa publicación como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2007.

Ana Fernández Pulpeiro
Directora da División de Recursos Económicos

ANEXO

Acordo entre a División de Recursos Económicos 
do Servizo Galego de Saúde e o Hospital Comarcal 
de Valdeorras para a encomenda de xestión a este 

último da xestión material do expediente de contra-
tación de papel Din A4 para uso hospitalario

Dunha parte, Ana Fernández Pulpeiro, directora
xeral da División de Recursos Económicos do Servizo
Galego de Saúde.

Doutra parte, Roberto Rodríguez Alonso, director-
xerente do Hospital Comarcal de Valdeorras.

EXPOÑEN:

O sistema de compras integradas do Servizo Galego
de Saúde establece, entre os seus obxectivos, a procu-
ra da eficiencia na xestión das contratacións do orga-
nismo, a participación dos profesionais e a coopera-
ción dos centros.

Entre as medidas para acometer está que un centro
asuma a tramitación material dun expediente de con-
tratación que afecte unha pluralidade dos centros do
organismo autónomo, con iso trátase de non duplicar
os esforzos da contratación e aproveitar os recursos
existentes neste ámbito.


