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Beneficiarios DNI/CIF Concello Provincia Finalidade Contía 

Pilar Varela Mallo e Hijos, S.L. B15679699 Coruña, A A Coruña Rótulo 2.425,00

Porven Civeira, Mª Carmen 32339600J Coruña, A A Coruña Bolsas, rótulo reformas e equipamento 15.837,24

Darriba González, Mª del Carmen 32834201E Culleredo A Coruña Equipamento 1.402,50

Carreira Rancaño, Amelia 33336739X Coruña, A A Coruña Reformas e equipamento 15.000,00

Lufraje, S.L. B15494560 Betanzos A Coruña Rótulo 2.962,50

Comercial Balboa Beltrán, S.L. B15693369 Coruña, A A Coruña Iluminación, escaparatismo e equipamento  10.155,12

Comercial Balboa Beltrán, S.L. B15693369 Coruña, A A Coruña Bolsas escaparatismo e equipamento 8.975,00

Comercial Balboa Beltrán, S.L. B15693369 Coruña, A A Coruña Iluminación, escaparatismo, rótulo e equipamento  8.124,04

Comercial Balboa Beltrán, S.L. B15693369 Coruña, A A Coruña Iluminación, escaparatismo e rótulo 4.408,00

Marbal Galega, S.L. B15858236 Arteixo A Coruña Iluminación, escaparatismo e equipamento 10.483,00

Marbal Galega, S.L. B15858236 Arteixo A Coruña Bolsas, escaparatismo e equipamento 10.252,50

Marbal Galega, S.L. B15858236 Arteixo A Coruña Iluminación, escaparatismo e equipamento 8.761,00

Comercial Balboa Beltrán, S.L. B15693369 Coruña, A A Coruña Escaparatismo, reformas e equipamento 17.772,00

Balboa Álvarez, Martín J. 76613591Q Arteixo A Coruña Reformas, escaparatismo, rótulo e equipamento 17.947,50

Loureda Barbeito, María Luisa 76336624S Culleredo A Coruña Escaparatismo e iluminación 793,71

Varela Arias, José Manuel 33844059L Monforte de Lemos Lugo Equipamento 5.674,50

Mahía Barral, Jesús 76446301M Coruña, A A Coruña Iluminación  1.796,00

Vázquez Martínez, Mª Luisa 34969836S Arteixo A Coruña Bolsas 3.000,00

Santa Cruz, Emilio José Dur 32754567Z Ferrol A Coruña Reformas 15.000,00

Hogar Sano Lux Direct, S.L.U. B70192059 Coruña, A A Coruña Equipamento 4.672,50

Optisupaz, S.L. B70051313 Coruña, A A Coruña Bolsas 3.000,00

Gómez Soto, Javier 44472968F Ourense Ourense Escaparatismo 3.000,00

Fernández Álvarez, Eduviges 76571108Z Lugo Lugo Reformas e rótulo 3.111,00

Soluciones Agrícolas y Ganaderas Veasa, S.L. B27391101 Sarria Lugo Rótulo e reformas 1.530,25

López Díaz, Manuel 33302852W Lugo Lugo Bolsas e iluminación 5.157,96

Código Denin, S.L. B27375989 Lugo Lugo Reformas e equipamento 14.385,00

Sofaboutique, S.L. B27297878 Lugo Lugo Reformas e equipamento 13.108,17

Lence López, Ricardo 33320368S Lugo Lugo Rótulo e bolsas 2.000,00

Pérez López, María José 33854594C Lugo Lugo Reformas e equipamento 14.929,12

Rebolo Seren, Ramón 33795078M Lugo Lugo Equipamento 5.736,70

López Vázquez, Manuela 76616472E Sarria Lugo Equipamento 1.378,00

Feribeco, S.L. B15697493 Curtis A Coruña Rótulo 3.000,00

Casal Moure, Antonio 33828059G Lugo Lugo Iluminación 1.717,45

López Ferreiro, Mª Carmen 33860453Z Lugo Lugo Iluminación 1.705,32

Fernández Díaz, José 33810956J Lugo Lugo Bolsas, reformas e equipamento 15.566,40

Obradoiro Car, S.L. B27213552 Lugo Lugo Reformas e equipamento 15.000,00

Abelleira Pereira, Mª Jesús 33822452D Lugo Lugo Iluminación e equipamento 2.430,75

Muebles Celeiro, S.L. B27182104 Sarria Lugo Reformas 8.875,00

Rama Rey, Mª Jesús 32602150H Ferrol A Coruña Reformas, equipamento e rótulo  16.750,00

Muebles Celeiro, S.L. B27182104 Sarria Lugo Reformas 10.000,00

Deportes Gudi, S.L. B15407265 Coruña, A A Coruña Reformas 900,05

García Castro, Mª Isabel 32816123E Carballo A Coruña Bolsas e equipamento 12.529,00

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR

Orde do 30 de setembro de 2009 pola que
se aproban as bases que rexerán a convo-
catoria de bolsas para a realización de
prácticas nos centros de atención a meno-
res dependentes da Consellería de Traba-
llo e Benestar.

O Estatuto de autonomía de Galicia no seu arti-
go 27.23º atribúelle á comunidade autónoma a compe-
tencia exclusiva en materia de asistencia social.

O Decreto 335/2009, do 11 de xuño, polo que se esta-
blece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e
Benestar, no seu artigo 1 atribúelle á devandita conse-
llería, entre outras, as competencias en materia de ser-
vizos sociais, incluíndo as políticas de familia, menores,
benestar social, inclusión social, servizos comunitarios,
atención aos discapacitados e ás persoas maiores, a pro-
moción da autonomía persoal e a atención ás persoas en

situación de dependencia, de acordo co establecido no
Estatuto de autonomía e coa constitución.

Esta convocatoria está destinada a estudantes con
dificultades económicas, configurándose como medio
de axuda para o desenvolvemento dos seus estudos de
ciclos formativos de grao superior de formación profe-
sional, universitarios e de doutoramento, así como os
técnicos superiores de formación profesional, ao mesmo
tempo que acadan experiencia no eido educativo e asis-
tencial nos centros de atención de menores.

No Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo
que se aproba o texto refundido da Lei de réxime finan-
ceiro e orzamentario de Galicia, na Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia, Decreto 11/2009,
do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia;
na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subven-
cións, e na Lei 16/2008, do 23 de decembro, de orza-
mentos xerais da comunidade galega para o ano 2009,
establécense os requisitos e as normas necesarias e
básicas para a xestión e actividade económico-financei-
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ra, normativa á cal, en consecuencia, se adaptará esta
orde, tendo en conta, en todo caso, os principios de
publicidade, obxectividade e concorrencia.

Estas axudas imputaranse á aplicación orzamentaria
48.02.312B.481.0, que figura nos estados de gastos cun
crédito inicial de 96.000 €. O compromiso plurianual
adquirido para os exercicios 2009-2010 ascende a un
total de 49.350 € distribuídos do xeito seguinte: 24.150
€ para o exercicio corrente e 25.200 € para o ano 2010.

Na súa virtude, en uso das facultades que teño atribuí-
das para a debida aplicación dos créditos orzamentarios
para o fin para o que foron establecidos,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto da convocatoria.

Proceder á convocatoria, mediante o procedemento de
concorrencia competitiva, de 35 bolsas para a realiza-
ción de prácticas nos centros de internado de menores
dependentes da Consellería de Traballo e Benestar
durante o curso escolar 2009-2010. O número e distri-
bución das bolsas figura no anexo II desta convocatoria.

Artigo 2º.-Requisitos dos solicitantes.

Son requisitos para participar na convocatoria os
seguintes:

-Ser español/a ou nacional de calquera país membro
da Unión Europea, legalmente establecido en España e
con residencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

-Non ter cumpridos os 25 anos na data de finalización
do prazo de presentación de solicitudes.

-Estar cursando ou ter rematados estudos de forma-
ción profesional de grao superior en animación socio-
cultural, animación de actividades físicas e deportivas e
integración social, ou estudos universitarios de psicolo-
xía, pedagoxía, psicopedagoxía, mestre de educación
primaria ou educación física, traballo social e educa-
ción social.

-Non realizar actividades profesionais remuneradas
por conta propia ou allea, nin recibir bolsas similares ás
desta convocatoria.

-Non ter aproveitado en anteriores convocatorias estas
ou outras bolsas de similares características por un
período superior a un ano.

-Non padecer defecto físico que impida o desenvolve-
mento normal da actividade do centro.

Artigo 3º.-Solicitudes.

1. Os interesados deberán presentar a solicitude, que
figura como anexo I a esta orde de convocatoria, no
departamento territorial da Consellería de Traballo e
Benestar que corresponda ao lugar onde estea/n situa-
do/s o/s centro/s nos que solicita a realización da bolsa,
ou ben en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4º
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común. O solicitante poderá optar unica-
mente por centros radicados na mesma provincia.

2. A presentación da solicitude polo interesado com-
portará a autorización ao órgano xestor para solicitar as
certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da
Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Segu-
ridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de

Galicia, para acreditar o cumprimento dalgún dos
requisitos establecidos nesta orde.

Xunto coa solicitude deberán presentar a seguinte
documentación:

-Fotocopia compulsada do documento nacional de
identidade do solicitante ou da tarxeta de residencia en
réxime comunitario, no suposto de nacionais da Unión
Europea ou do Espazo Económico Europeo legalmente
establecidos en España.

-Acreditación da residencia habitual ou temporal na
Comunidade Autónoma de Galicia.

-Fotocopia compulsada da matrícula en facultades,
escolas universitarias ou centros de formación profesio-
nal ou do título que acredite os estudos realizados.

-Orixinal ou fotocopia compulsada do expediente aca-
démico.

-Xustificación de ingresos da unidade familiar: dúas
últimas nóminas, certificación positiva ou negativa de
percepción da prestación económica do Inem e xustifi-
cación doutros ingresos familiares, se fora o caso.

-Proxecto de obradoiro que se vai realizar cos meno-
res residentes nos centros que se soliciten.

-Acreditación, se é o caso, das solicitudes efectuadas
e/ou da concesión destas ou similares bolsas en anos
anteriores, de acordo co disposto no artigo 2º letra d)
desta orde.

-Certificado médico que acredite non padecer defecto
físico que impida o normal desenvolvemento da activi-
dade do centro.

-Declaración de non realizar actividades profesionais
remuneradas por conta propia ou allea, nin recibir bol-
sas similares ás desta convocatoria.

-Certificado de minusvalidez, de ser o caso, que acre-
dite un grao de minusvalidez igual ou superior ao 33%.

3. O prazo de presentación de solicitudes será dun
mes contado a partir do día seguinte ao da publicación
desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Enténdese como último día do prazo o corresponden-
te ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último
día de prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao
primeiro día hábil seguinte e, se no mes do vencemen-
to no houbese día equivalente ao inicial do cómputo,
entenderase que o prazo expira o último do mes.

Se a solicitude non estivese debidamente cuberta ou
non se presentase a documentación a que se refire o
punto 2 deste artigo requirirase ao interesado por escri-
to a emenda dos defectos que houbese, con indicación
de que, se así non o fixese no prazo de 10 días, terásel-
le por desistido da súa petición, logo da correspondente
resolución, ditada nos termos previstos no artigo 42 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de
xaneiro.

En todo caso, e ao abeiro do disposto no Decre-
to 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a
documentación para a tramitación dos procedementos
administrativos e se fomenta a utilización de medios
electrónicos, (DOG nº 221, do 13 de novembro) non se
lles exixirá a fotocopia do documento nacional de iden-
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tidade, certificado de empadroamento e de documentos
xerados pola Administración autonómica, nos termos
que nos artigos 2, 3 e 4 do citado decreto se establecen.

Artigo 4º.-Contido da axuda.

A concesión da bolsa comporta para o beneficiario:

O aloxamento e mantenza gratuítos no centro durante
todo o tempo de realización das prácticas, de tal xeito
que se lle permita o/a bolseiro/a a normal realización
dos seus estudos.

A asunción pola Consellería de Traballo e Benestar
dos gastos seguintes:

-Custos de matrícula ata un importe máximo de 210
euros, logo da correspondente xustificación de terse
matriculado nos estudos detallados no artigo 2º desta
orde.

-Custos derivados da adquisición de libros relaciona-
dos cos estudos cursados, ata un importe máximo de
120 euros, logo da súa xustificación a través da presen-
tación da correspondente factura no prazo de un mes
desde que tivo lugar a adquisición.

-O pagamento dunha contía mensual de 120 euros
durante nove meses en concepto de bolsa, logo da xus-
tificación polo director do centro da realización das
prácticas nos meses correspondentes.

A obtención, unha vez rematada a estadía no centro,
dun diploma acreditativo das prácticas realizadas, que
lles será entregado polo/a xefe/a territorial do departa-
mento territorial da Consellería de Traballo e Benestar
logo do informe favorable do director do centro.

A posibilidade de solicitude ás universidades de San-
tiago de Compostela, A Coruña e Vigo, no caso de ser
alumnos destas, do recoñecemento de 2 créditos de
libre elección curricular.

Para o recoñecemento destes créditos, os alumnos
deberán presentar na universidade correspondente a
seguinte documentación:

-Diploma ou certificación acreditativa da superación
das prácticas realizadas.

-Unha memoria da actividade realizada no centro.

Estes créditos recoñeceranse como de libre configura-
ción curricular, sen que sexa posible superar os límites
que, para estes efectos, establecen os correspondentes
plans de estudos.

Artigo 5º.-Obrigas dos adxudicatarios.

A condición de bolseiro obriga ao seguinte:

Realizar as tarefas encomendadas pola dirección do
centro que se consideren acordes coa natureza da bolsa
en horario de actividade extraescolar, debéndose reali-
zar de tal xeito que resulten compatibles co aproveita-
mento académico do propio bolseiro. Estes contarán co
asesoramento e orientación dun titor encargado de coor-
dinar, definir e dirixir as tarefas do bolseiro, papel que
será desempeñado polo director do centro onde se rea-
licen as prácticas.

Gardar absoluta confidencialidade sobre a documen-
tación, datos persoais e familiares aos que teñan acceso
como consecuencia das actividades desenvolvidas con-
sonte o previsto na Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da
familia, a infancia e da adolescencia e na Lei orgáni-

ca 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos
de carácter persoal.

Non facer públicos de ningún xeito e en ningún medio
de comunicación público ou privado, agás autorización
expresa da Consellería de Traballo e Benestar, os datos
obtidos ou observados dos que se teña constancia por
medio das prácticas realizadas, relativos ás diferentes
materias xurídico-administrativas referentes aos centros
(funcionamento, actividades, programas, persoal, etc.)
que se puidesen coñecer e utilizar en traballos de natu-
reza académica.

Presentar unha memoria da actividade realizada no
centro ao termo do período de prácticas e estadía no
centro, que lle será remitida ao departamento territorial
da Consellería de Traballo e Benestar da provincia onde
radique o centro no que o bolseiro teña desenvolvido as
prácticas.

Realizar unha declaración de conxunto de todas as
solicitudes de axudas efectuadas ou concedidas, polo
mesmo concepto, das distintas administracións públi-
cas competentes.

Cumprir todas as demais obrigas que se establecen no
artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, así como no artigo 14.1º da Lei 38/2003, do
17 de novembro, xeral de subvencións.

A concesión e desfrute da bolsa non suporá vincula-
ción contractual ou estatutaria algunha entre o bolseiro
e o centro ao que quede adscrito, nin implicará ningún
compromiso en canto á posterior incorporación do inte-
resado ao cadro de persoal do centro, aínda que si a
necesaria e natural coordinación co horario, normas e
disciplina deste.

Artigo 6º.-Duración das prácticas.

A duración das prácticas e, polo tanto, as estadías nos
centros dos adxudicatarios das bolsas, será do 1 de
outubro de 2009 ao 30 de xuño de 2010.

Artigo 7º.-Procedemento para a avaliación das solici-
tudes.

Para a adxudicación das bolsas procederase da
seguinte maneira:

Constituirase unha Comisión Provincial de Valoración
en cada departamento territorial da Consellería de Tra-
ballo e Benestar, encargada da instrución do procede-
mento nos termos establecidos no artigo 21 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A dita comisión estará presidida polo respectivo xefe
do servizo do órgano administrativo responsable en
materia de menores e na que actuarán como vogais, un
funcionario designado polo xefe territorial e os directo-
res dos centros que deban recibir os bolseiros.

2. A comisión examinará as solicitudes presentadas,
valorando no seu conxunto os seguintes datos:

Expediente académico relativo á formación exixida
(de 0 a 6 puntos).

Situación económica da unidade familiar (de 0 a 10
puntos).

Grao de coñecemento do idioma galego:

-Iniciación ao galego.

-Perfeccionamento do galego.
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-Outros cursos, estudos ou titulacións de galego.

Só se lle concederá validez, no que se refire á acredi-
tación do coñecemento do galego, aos cursos, estudos
ou titulacións homologadas polo órgano administrativo
competente en materia de política lingüística (de 0 a 4
puntos).

A puntuación máxima total será de 20 puntos.

3. A comisión confeccionará unha lista, por orde de
preferencia, das solicitudes recibidas para cada centro,
correspondéndolle a esta comisión a realización dos
actos de instrución que procedan nos termos previstos
no artigo 21 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia.

A comisión elevará a correspondente proposta de
resolución ao xefe territorial da Consellería de Traballo
e Benestar no prazo máximo de quince días, contados a
partir do día seguinte ao do remate do prazo de presen-
tación de solicitudes.

No caso de que algún solicitante fose seleccionado
para máis dun centro, seralle comunicada esta circuns-
tancia, para que no prazo de 10 días, contados desde o
seguinte ao da data de recepción da comunicación, opte
por un dos centros para os que foi seleccionado.

4. Reservaranse tres bolsas a solicitantes que acredi-
ten un grao de minusvalidez igual ou superior ao 33%,
sempre que, consonte o establecido no artigo 3.2º letra
h) non padezan defecto físico que impida o normal
desenvolvemento da actividade do centro. No caso de
non seren cubertas, adxudicaranse xunto coas demais
bolsas.

Artigo 8º.-Resolución.

1. A concesión das bolsas, unha vez fiscalizadas pola
Intervención, corresponderalles, por delegación do con-
selleiro de Traballo e Benestar, aos xefes territoriais dos
departamentos territoriais, segundo o disposto no artigo
7.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia que, consonte ao establecido no artigo 23.4º da
mesma lei, deberán resolver e notificar no prazo máxi-
mo de tres meses. O prazo computarase a partir da
publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. O
vencemento do prazo máximo sen que sexa notificada a
resolución lexitima os interesados para entender deses-
timada por silencio administrativo a solicitude de con-
cesión da subvención segundo o previsto no artigo 23.5º
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia.

Esta resolución esgota a vía administrativa e contra
ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposi-
ción ante o órgano a ditou, no prazo dun mes a partir do
día seguinte ao da notificación da resolución ou poderá
interpoñerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante o órgano xurisdicional competente, no
prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da noti-
ficación da dita resolución, segundo o disposto na Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición con-
tencioso-administrativa.

Enténdese como último día do prazo para a interposi-
ción dos recursos o correspondente ao mesmo ordinal
do día da notificación da resolución. Se o último día de
prazo fuere inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro
día hábil seguinte e, se no mes do vencemento non hou-
ber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase
que o prazo expira o último do mes.

A resolución establecerá os bolseiros adxudicatarios e
suplentes por orde de puntuación. Estes últimos serán
chamados automaticamente e pola orde establecida,
cando por calquera circunstancia algún dos adxudicata-
rios non puidese formalizar a aceptación da bolsa ou,
unha vez iniciadas as actividades, non continuase coa
súa execución.

Excepcionalmente, e por causas de índole académica
debidamente xustificadas ponderadas pola Comisión
Provincial de Valoración, como pode ser o traslado de
matrícula a outra universidade, o aspirante poderá soli-
citar, nos casos en que isto sexa posible, a realización
das prácticas en centros doutras provincias.

2. O beneficiario disporá dun prazo de 10 días natu-
rais a partir do día seguinte ao da notificación da reso-
lución de concesión para remitir ao departamento terri-
torial correspondente unha comunicación da aceptación
da bolsa. De non facelo no prazo indicado, entenderase
que se acepta esta.

Non obstante, dentro do prazo indicado, deberán
achegar ao departamento territorial unha certificación
bancaria comprensiva dun número de conta do que sexa
titular para os efectos do pagamento da bolsa. Do mes-
mo xeito e no mesmo prazo deberá achegar unha decla-
ración responsable de non estar incurso en ningunha
das circunstancias que impiden obter a condición de
beneficiario de subvencións ao abeiro do establecido no
artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, así como calquera outra documentación ale-
gada na solicitude, que lle fose requirida polo departa-
mento territorial correspondente.

A non presentación en prazo da documentación refe-
rida no parágrafo anterior ou a falta de acreditación dos
méritos alegados na solicitude suporá a perda do derei-
to á bolsa, procedéndose a adxudicar esta ao seguinte
solicitante que figure por orde de puntuación como
suplente na resolución de concesión.

3. Utilizarase este mesmo procedemento cando
durante o curso escolar se produza algunha renuncia ou
baixa nas bolsas ofertadas.

4. No caso de que non houbese solicitudes para un
centro ou as que houbese fosen valoradas negativamen-
te a bolsa quedará sen adxudicar.

5. Unha vez sexa asignada a bolsa para a realización
das prácticas nun centro determinado, deberase pór en
marcha o proxecto presentado para ese centro.

6. O beneficiario deberá incorporarse ao centro adxu-
dicado na data sinalada na notificación da resolución. A
non incorporación nesa data implicará a perda automá-
tica dos dereitos inherentes á bolsa concedida. Non obs-
tante, poderase autorizar un aprazamento de ata un
máximo de 15 días hábiles, a partir do día seguinte ao
da data sinalada na notificación da resolución, na incor-
poración á bolsa por petición expresa do beneficiario e
por causa debidamente xustificada e acreditada.

No suposto de incorporación tardía, aínda xustificada,
reducirase proporcionalmente o importe da contía que
se vai percibir.

7. O departamento territorial poderá autorizar a inte-
rrupción temporal da bolsa, logo da incorporación do
bolseiro/a ao destino adxudicado por motivos de enfer-
midade, accidente ou outras circunstancias, que debe-
rán estar debidamente xustificadas. En todo caso, este
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tempo non poderá exceder do 20% do tempo total da
duración da bolsa.

8. A renuncia, durante o período de goce da bolsa,
inhabilitará o seu adxudicatario/a para efectos de pre-
sentación na seguinte convocatoria, agás nos casos de
forza maior, que serán valorados polo departamento
territorial.

Artigo 9º.-Concorrencia con outras axudas.

Consonte o establecido no artigo 2 letra d) desta orde
a concesión dunha bolsa é incompatible co aproveita-
mento doutras bolsas similares ás desta convocatoria.

Artigo 10º.-Natureza da relación entre o bolseiro e a
Xunta de Galicia.

A concesión da bolsa non xera ningún tipo de víncu-
lo laboral, administrativo nin de calquera outra orde
entre a Xunta de Galicia e o adxudicatario.

Artigo 11º.-Perda da condición de bolseiro.

A condición de bolseiro extínguese ao rematar o
período ao que se fai referencia no artigo 6º desta con-
vocatoria e por renuncia expresa do interesado.

O incumprimento por parte do bolseiro das súas obri-
gas, a ausencia inxustificada, ou o incumprimento da
disciplina do centro, a obtención da bolsa sen reunir os
requisitos exixidos para a súa concesión ou a súa utili-
zación para finalidade distinta para a que foi concedida,
serán causas da perda da condición de bolseiro para
todos os efectos, logo de audiencia do interesado nos
termos do artigo 84 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

2 A resolución pola que se acorde esta decisión corres-
póndelle aos xefes territoriais desta Consellería de Traba-
llo e Benestar, logo de instrución do oportuno expedien-
te, de conformidade coa Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

Artigo 12º.-Reintegro.

Procederá o reintegro, total ou parcial, da subvención
ou axuda pública percibida, e dos xuros de mora deven-
gados desde o momento do seu pagamento, nos casos
establecidos nos artigos 32 e 33 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, e no previsto no
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia.

Para os efectos do establecido no paragrafo anterior
entenderase como causa de reintegro o non cumprimen-
to dalgunha das obrigas establecidas no artigo 5º desta
orde.

Artigo 13º.-Actuacións de comprobación.

Os bolseiros, como receptores de axudas, estarán
sometidos a todas as actuacións de comprobación que
acorde a Consellería de Traballo e Benestar. Así mesmo,
quedarán obrigados a facilitar toda a información que
lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comuni-
dade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de
Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e
control no destino das axudas.

Artigo 14º.-Modificación da resolución de concesión.

Toda alteración das condicións tidas en conta para a
concesión da axuda poderá dar lugar á modificación da
resolución da concesión.

No caso de obtención concorrente de subvencións ou
axudas outorgadas por outras administracións ou entes
públicos ou privados, nacionais ou internacionais habe-
rá que aterse ao disposto no artigo 9º desta orde.

Artigo 15º.-Publicidade das axudas.

De conformidade co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, cos números 3º e 4º do
artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparen-
cia e boas prácticas na Administración pública galega,
e co previsto 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 orzamen-
tos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2006, a Consellería de Traballo e Benestar publica-
rá no Diario Oficial de Galicia e na súa páxina web ofi-
cial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas
concedidas ao abeiro desta orde; e incluirá igualmente
as sancións, que como consecuencia delas puidesen
impoñerse, nos correspondentes rexistros públicos, polo
que a presentación da solicitude leva implícita a autori-
zación para o tratamento necesario dos datos persoais
dos beneficiarios e a referida publicidade.

Disposicións adicionais

Primeira.-Apróbase a delegación de competencias
nos xefes territoriais da Consellería de Traballo e
Benestar, ao abeiro do establecido no artigo 7 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
co obxecto de resolver a concesión, denegación, modifi-
cación ou outras incidencias das subvencións previstas
nesta orde, así como para autorizar os gastos, dispoñer o
crédito, ordenar os correspondentes pagamentos e o
recoñecemento das obrigas e a proposta dos pagamen-
tos en relación co disposto no artigo 73 a) do Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba
o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orza-
mentario de Galicia.

Segunda.-As persoas que teñan a condición de bolsei-
ro, como receptores das axudas ou subvencións, estarán
sometidos ás responsabilidades e ao réxime sancionador
que sobre infraccións nesta materia establece a Lei
4/1993, do 14 de abril, de servizos sociais; o título IV da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e
o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba
o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase a Secretaría Xeral de Familia e
Benestar para ditar as normas necesarias para o desen-
volvemento desta orde.

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

Santiago de Compostela, 30 de setembro de 2009.

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

BS424A SOLICITUDE
PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDEPRAZAS DE EDUCADORES EN PRÁCTICAS PARA CENTROS DEPENDENTES DA 
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

CONSELLERÍA DE TRABALLO E 
BENESTAR

Departamento Territorial da Consellería de Traballo e Benestar

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________
(Para cubrir pola Administración)

LEXISLACIÓN APLICABLE

RECIBIDO

REVISADO E CONFORMESINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

Lugar e data

de, de

Orde do 30 de setembro de 2009 pola que se aproban as bases que rexerán a 
convocatoria de bolsas para a realización de prácticas nos centros de  atención 
a menores dependentes da Consellería de Traballo e Benestar.

DATOS DO/A SOLICITANTE

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL TELÉFONOCONCELLO

ENDEREZO

CIF/NIFNOME

LOCALIDADE

PRIMEIRO APELIDO

DATA DE NACEMENTO LUGAR DE NACEMENTO

SEGUNDO APELIDO

XURO/PROMETO: que son certos os datos consignados nesta solicitude e comprométome, se son seleccionado/a, a presentar a documentación acreditativa que sobre eles se solicite.

DATOS ACADÉMICOS

CUALIFICACIÓNS OBTIDAS NOS CURSOS  2006-2007 e 2007-2008: 

ESTUDOS REALIZADOS DURANTE OS CURSOS  2006-2007 e 2007-2008: 

TÍTULOS QUE POSÚE:

CENTRO/S EN QUE OS REALIZOU:

CENTRO EN QUE SE EFECTÚA A MATRÍCULA:

OUTROS COÑECEMENTOS E TÍTULOS

RAZÓNS POLAS CALES SOLICITA A PRAZA

Non

ANEXO I

Si

Quen abaixo asina DECLARA QUE:  lle presta expresamente o seu consentimento á consellería para que, de acordo co establecido nos números 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de 
transparencia e de boas prácticas na Administración pública, 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, así como as sancións impostas, 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. 
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informoo/a que os datos persoais recollidos nesta solicitude serán 
incorporados ao ficheiro Educadores/as en prácticas, do que é responsable a Consellería de Traballo e Benestar para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento e non serán cedidos a 
terceiros, agás a outras administracións públicas que exerzan as mesmas competencias e en caso de que unha lei o previra. Vostede poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación e oposición ante o 
responsable do tratamento centro directivo competente en materia de familia e benestar na dirección edificio administrativo San Caetano 15781-Santiago de Compostela (A Coruña).

FOI EDUCADOR EN PRÁCTICAS NOUTROS CURSOS:

CENTROS SOLICITADOS
CENTROS SOLICITADOS PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

1º

2º

Autoriza á consellería de conformidade cos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009,  que 
o desenvolve,  para a consulta dos meus datos de identidade e residencia nos sistemas de verificación de datos de identidade e residencia do Ministerio da Presidencia.

SI NON
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Visto o expediente instruído como consecuencia do
concurso de traslados convocado por Resolución do 10
de marzo de 2009 (Diario Oficial de Galicia e Boletín
Oficial del Estado do 31 de marzo de 2009) para cubrir
prazas vacantes e de nova creación nesta comunidade
entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión pro-
cesual e administrativa, tramitación procesual e admi-
nistrativa e auxilio xudicial da Administración de xus-
tiza, esta dirección xeral, de conformidade co disposto
no título VIII da Lei orgánica 19/2003, do 23 de

Resolución do 28 de setembro de 2009, da
Dirección Xeral de Xustiza, pola que se
resolve definitivamente o concurso de tras-
lados para prazas vacantes e de nova crea-
ción nesta comunidade entre funcionarios
dos corpos e escalas de xestión procesual e
administrativa, tramitación procesual e
administrativa e auxilio xudicial da
Administración de xustiza, anunciado por
Resolución do 10 de marzo de 2009.

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR SEGUNDO O INDICADO NO ARTIGO 3º PUNTO 2.
Fotocopia compulsada do documento identificativo. (No caso de non autorizar a consulta).

Acreditación da residencia na Comunidade Autónoma de Galicia. (No caso de non autorizar a consulta).

Fotocopia compulsada da matrícula.

Orixinal ou fotocopia compulsada do expediente académico.

Xustificación de ingresos da unidade familiar.

Acreditación, se é o caso, das solicitudes e/ou concesión destas ou similares bolsas en anos anteriores.

Proxecto de obradoiro que se vai realizar.

Certificado médico.

Declaración de non realizar actividades profesionais remuneradas nin recibir bolsas similares ás desta convocatoria.

Certificado de minusvalidez, de ser o caso.

TRIBUNAL DE CONTAS
(SECCIÓN DE AXUIZAMENTO-
DEPARTAMENTO TERCEIRO)

Edicto (C-108/2009-0)

O director técnico do Departamento Terceiro e secre-
tario no procedemento de reintegro por alcance nº C-
108/2009-0, en virtude do acordado en providencia do
Conselleiro de Contas do 15 de setembro de 2009, e para
dar cumprimento ao previsto no artigo 68.1º, en relación
co 73.1º, ambos da Lei 7/1988, do 5 de abril, regulado-
ra do funcionamento do Tribunal de Contas, fai saber
que neste tribunal se segue procedemento de reinte-
gro por alcance nº C-108/2009-0, do ramo de entida-
des locais (concello de Ferrol, A Coruña), como con-
secuencia dun presunto alcande habido nos fondos da
sociedade municipal Empresa Mixta de Aguas de
Ferrol, S.A. (Emafesa) de Ferrol (A Coruña).

O que se fai público coa finalidade de que os legal-
mente habilitados para o mantemento ou oposición á
pretensión de responsabilidade contable poidan compa-
recer nos autos, presentándose en forma dentro do pra-
zo dos nove días seguintes á publicación deste edicto.

Madrid a dezaseis de setembro de dous mil nove.

Navarro Corbacho
Director técnico, secretario do procedemento

ANEXO II
RELACIÓN DE CENTROS E PRAZAS DE EDUCADORES EN PRÁCTICAS

PROVINCIA CENTRO LOCALIDADE Nº PRAZAS

A Coruña Centro Virxe do Carme Ferrol 4

A Coruña Colexio San José de Calasanz A Coruña 3

A Coruña Residencia de Estudo Soutomaior Ferrol 4

Lugo Centro Educativo Santo Anxo da Garda Rábade 4

Lugo Centro Educativo Virxe dos Ollos Grandes Lugo 2

Ourense Centro Educativo Montealegre Ourense 4

Ourense Residencia de Estudos A Carballeira Ourense 8

Pontevedra Centro Especial Avelino Montero Pontevedra 4

Pontevedra Centro de Menores O Seixo Vigo 2

Total de prazas: 35


