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Orde do 16 de marzo de 2005 pola que
se establecen as bases reguladoras e se
convocan para o ano 2005 os incentivos
á contratación dirixidos a favorecer a
conciliación da vida laboral e familiar.
Mediante o Decreto 289/1997, do 9 de outubro,
esta comunidade autónoma asumiu as funcións e
servizos transferidos pola Administración do Estado
relativos á xestión realizada polo Instituto Nacional
de Emprego (Inem) no ámbito do traballo, o emprego
e a formación, o exercicio das cales lle corresponde
hoxe en día á Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, ao abeiro do disposto no
Decreto 301/2004, do 22 de decembro, polo que
se establece a súa estrutura orgánica.
A Xunta de Galicia, a través da consellería con
competencias en materia de emprego, vén convocando anualmente un marco de axudas á contratación
por conta allea, coa finalidade de promover a estabilidade no emprego, fomentar a inserción laboral
dos colectivos con maiores dificultades de inserción
laboral e favorecer a conciliación da vida laboral
e familiar, en atención a programas propios e a programas cofinanciados polo Fondo Social Europeo,
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incorporados ao Programa operativo integrado de
Galicia para o período 2000-2006.
Tendo en conta que a Estratexia Europea para
o Emprego incide na necesidade de reforzar a política
de igualdade de homes e mulleres, articúlanse un
conxunto de incentivos dirixidos a promover a repartición das responsabilidades familiares e a facilitar
a reincorporación ao mercado de traballo tras unha
interrupción temporal da actividade profesional por
permisos parentais.
Nesta orde fíxanse as bases reguladoras e convócanse para o ano 2005 os incentivos á contratación
para favorecer a conciliación da vida laboral e familiar.
Co obxecto de non subvencionar as situacións xa
recollidas pola Lei 2/2004, do 27 de decembro, de
orzamentos xerais do Estado para o ano 2005 na
súa disposición adicional cuadraxésimo sétima punto 3 nº 9, nesta orde exclúense das axudas as situacións que dean lugar ás bonificacións establecidas
na devandita disposición.
Tamén se recollen axudas pola substitución de
persoas traballadoras en excedencia para o coidado
de familiares, nos termos e casos previstos no artigo 46.3º do Estatuto dos traballadores.

