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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Resolución do 31 de outubro de 2007, da
Secretaría Xeral de Relacións Exteriores,
pola que se fan públicos, para os efectos do
artigo 11 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de
transparencia e boas prácticas na Adminis-
tración pública galega, os convenios de
colaboración previstos no artigo 3.1º c) do
texto refundido da Lei de contratos das
administracións públicas, asinados no
segundo cuadrimestre do ano 2007.

Para os efectos previstos no artigo 11 da Lei 4/2006,
do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na
Administración pública galega, acórdase darlles
publicidade aos convenios de colaboración previstos
no artigo 3.1º c) do texto refundido da Lei de contra-
tos das administracións públicas, subscritos por esta
secretaría xeral no segundo cuadrimestre do ano 2007
e que se relacionan no anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2007.

P.S. (Orde 1-10-2007)
Gumersindo Guinarte Cabada

Secretario xeral da Presidencia

ANEXO  

Asinantes Obxecto 
Data da 
sinatura 

Achega total da 
Xunta de Galicia 

2007 

Anualidade 
2007 

Anualidade 
2008 

Anualidade
     2009 

Secretaría Xeral de Relacións Exteriores e 
a Universidade Rey Juan Carlos de Madrid. 

Proxecto de investigación sobre desenvolvemento normativo estatal 
desde o punto de vista do dereito comunitario do Regulamento (CE) 
nº 1082/2006 do Parlamento e do Consello Europeo do 5 de xullo de 
2006 sobre a Agrupación Europea de Cooperación Territorial AECT.

4-5-2007 25.520 

Secretaría Xeral de Relacións Exteriores e 
a Universidade da Coruña. 

Actividades de formación, sensibilización e voluntariado en materia 
de cooperación ao desenvolvemento dentro do ámbito universitario. 

4-5-2007 40.000 

Secretaría Xeral de Relacións Exteriores e 
a Universidade de Santiago de Compostela. 

Apoio á investigación ecolóxica das especies de Vibrio na costa do 
Perú e as súas implicacións epidemiolóxicas. 

14-6-2007 253.445 106.341 63.563 83.541

Secretaría Xeral de Relacións Exteriores e 
a Compañía de Radio Televisión de Galicia. 

Difusión en materia de cooperación ao desenvolvemento sobre a 
cooperación que a Comunidade Autónoma de Galicia leva a cabo 
en Perú e Bolivia. 

4-7-2007 16.000   

Secretaría Xeral de Relacións Exteriores e 
a Fundación Centro Tecnológico del Mar 
(Cetmar) 

Plan de apoio á formación profesional dos pescadores artesanais de 
Centroamérica. 

10-7-2007 842.000 316.500 361.500 164.000

Secretaría Xeral de Relacións Exteriores e 
a Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI) para a Educación, a Ciencia e a 
Cultura. 

Creación e posta en marcha do Instituto para o Desenvolvemento e a 
Innovación Educativa de Arxentina. 

16-7-2007 200.000 80.000 120.000  

Secretaría Xeral de Relacións Exteriores e 
a Fundación UNICEF-Comité Español. 

Protección da infancia e a loita contra a violencia e a explotación 
infantil en Casamance-Senegal. 

26-7-2007 220.000 116.700 103.300  

Resolución do 2 de novembro de 2007
pola que se fan públicas as axudas conce-
didas ao abeiro da do 29 de marzo, da
Secretaría Xeral de Relacións Exteriores,
pola que se aproban as bases reguladoras
da concesión de subvencións, en réxime de
concorrencia competitiva, para a execu-
ción de proxectos de cooperación ao desen-
volvemento no exterior por organizacións
non gobernamentais de cooperación ao
desenvolvemento e pola que se convocan as
correspondentes ao ano 2007.

Conforme o establecido polo primeiro parágrafo do
artigo 9 da Resolución do 29 de marzo de 2007, da
Secretaría Xeral de Relacións Exteriores, pola que se
aproban as bases reguladoras de concesión de sub-
vencións, en réxime de concorrencia competitiva,
para a execución de proxectos de cooperación ao
desenvolvemento no exterior por organizacións non
gobernamentais de cooperación ao desenvolvemento
e pola que se convocan as correspondentes ao ano
2007, unha vez ultimada a concesión de axudas,

publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación
das concedidas con indicación do/a beneficiario/a,
contía, país de execución do proxecto e finalidade.

Na súa virtude,

RESOLVO:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas con-
cedidas pola resolución da Secretaría Xeral de Rela-
cións Exteriores, do 16 de xullo, para a execución de
proxectos de cooperación ao desenvolvemento no
exterior ás organizacións non gobernamentais de coo-
peración ao desenvolvemento, por un importe global
de tres millóns catrocentos dez mil sesenta e un euros
(3.410.061 euros), nas contías, beneficiarios, finali-
dade, país de execución e aplicacións orzamentarias
que se relacionan no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2007.

P.S. (Orde 1-10-2007)
Gumersindo Guinarte Cabada

Secretario xeral da Presidencia
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ANEXO 

                                   Distribución financeira 

             04.41.331A.490.0             04.41.331A.790.0 Nº expte. Entidade beneficiaria Denominación do proxecto 
       Subvención
       concedida 

      Anualidade
       2007 

      Anualidade
       2008 

           2007           2008          2007           2008 

2007/11 Fundación Ayuda 
en Acción 

Fortalecemento de procesos para o 
desenvolvemento humano integral e 
autoxestionario en comunidades en pobreza 
da fronteira Ecuador-Perú 

314.000,00 196.632,00 117.368,00 89.610,00 59.740,00 107.022,00 57.628,00 

2007/31 Asamblea de 
Cooperación por la Paz 

Plan de desenvolvemento integral Mina 
Norte: mellora da seguridade fronte a 
desastres naturais dos 11.250 habitantes dos 
municipios dos barrios de Vietnam, La 
Barquita e Katanga, facendo especial énfase 
na situación da muller e na prevención da 
violencia de xénero, no sector dos Mina 
Norte de Santo Domingo Este. República 
Dominicana 

148.000,00 92.312,80 55.687,20 40.875,70 36.881,10 51.437,10 18.806,10 

2007/50 Veterinarios sin 
Fronteras 

Fortalecemento das capacidades produtivas, 
comerciais e organizativas das cooperativas 
membros da rede de cooperativas de café da 
rexión norte (Recocarno). Haití 

150.445,00 94.690,30 55.754,70 63.732,30 42.487,00 30.958,00 13.267,70 

2007/48 Ingeniería sin Fronteras Apoio a produtores para a realización de 
boas prácticas agro-silvo-pastorais e 
redución de áreas degradadas en 4 
comunidades da parte alta da sub-bacía do 
Río Viejo, Jinotega. Nicaragua 

96.342,00 60.301,00 36.041,00 27.866,00 18.576,00 32.435,00 17.465,00 

2007/16 Médicos del Mundo Impulsar unha cultura de equidade da saúde 
sexual e reprodutiva en adolescentes, 
mulleres e homes en tres municipios do 
Departamento de Colón. Honduras 

156.677,00 98.137,00 58.540,00 50.310,00 58.540,00 47.827,00  ------ 

2007/27 Entreculturas Fe 
y Alegría 

Servizos educativos en rede. Nicaragua 98.372,00 59.023,00 39.349,00 59.023,00 39.349,00  -------  ------- 

2007/03 Farmamundi  Mellora da saúde sexual e reprodutiva, o 
liderazgo comunitario e a participación das 
mulleres en Matagalpa. Nicaragua 

138.665,00 83.200,00 55.465,00 60.358,00 40.238,00 22.842,00 15.227,00 

2007/12 Amigos Escaes Perú Promover a mellora da saúde e as condicións 
de vida digna da poboación da microbacía 
Yatún baixo o enfoque de municipalidades e 
escolas saudables de centros poboadores 
rurais. IV fase. Perú 

154.000,00 92.400,00 61.600,00 65.610,00 43.740,00 26.790,00 17.860,00 

2007/51 Amigos da Terra 
Galicia-Xuventude 

Mellora da capacidade dos pescadores 
artesanais para a produción  e 
comercialización de produtos mariños 
costeiros na península de Cosigüina. 
Nicaragua  

98.650,00 66.512,00 32.138,00 48.207,00 32.138,00 18.305,00  ------- 

2007/07 Solidariedade 
Internacional de Galicia 

Apoio ao desenvolvemento económico 
produtivo sustentable da primeira sección do 
municipio de Sorata, a través do 
fortalecemento das capacidades locais. 
Bolivia 

215.214,00 137.095,00 78.119,00 97.265,00 64.842,00 39.830,00 13.277,00 

2007/52 Amigos da Terra 
Galicia-Xuventude 

Conservación de recursos mariños costeiros 
e desenvolvemento do sector pesqueiro 
artesanal a través de accións do Plan de 
manexo e aumento das capacidades locais de 
pescadores e comunidades na bahía de 
La Unión. El Salvador 

149.518,00 92.199,00 57.319,00 74.787,00 49.857,00 17.412,00 7.462,00 

2007/26 Asamblea de 
Cooperación por la Paz 

Plan promoción do tecido asociativo de 4 
iniciativas de economía solidaria en materia 
pesqueira con especial énfase no 
establecemento dun plan de extracción 
sustentable e promoción ambiente en 7 
comunidades da desembocadura do Bajo 
Lempa (I fase). El Salvador 

119.710,00 85.389,00 34.321,00 31.482,00 34.321,00 53.907,00  ------ 

2007/30 Asociación Paz 
y Desarrollo 

Mellorada a infraestrutura agrícola no sector 
de Cachunga, rexión de Cacheu. 
Guinea-Bissau 

113.854,00 70.813,00 43.041,00 38.319,00 25.545,00 32.494,00 17.496,00 

2007/04 Cruz Roja Mellora da soberanía alimentaria no distrito 
de Montepuez. Provincia de Cabo Delgado. 
Mozambique 

159.999,00 100.821,00 59.178,00 67.071,00 44.714,00 33.750,00 14.464,00 

2007/41 Veterinarios sin 
Fronteras 

Módulos familiares de produción e 
transformación pecuaria sustentable, 3º ano 
(INCAP). República Dominicana 

145.375,00 87.226,00 58.149,00 64.552,00 43.034,00 22.674,00 15.115,00 

2007/33 Fundación Tierra de 
Hombres 

Formación de axentes de xustiza xuvenil e 
asistencia xurídica de menores en conflito 
coa lei no marco da reforma xudicial 
mauritana. Mauritania  

71.534,00 71.534,00 0,00 70.208,00  -------- 1.326,00  --------- 

2007/47 Ingeniería sin Fronteras Promoción da saúde e hixiene no marco do 
programa de seguridade dos servizos de 
saneamento e abastecemento de auga 
potable nos municipios e comunidades rurais 
La Libertad. El Salvador 

88.399,00 53.039,00 35.360,00 45.344,00 30.230,00 7.695,00 5.130,00 

2007/39 Educación sin Fronteras Mellorando a calidade educativa das 
comunidades rurais dos departamentos de 
San Salvador  e La Libertad. El Salvador 

97.149,00 61.915,00 35.234,00 52.850,00 35.234,00 9.065,00  ------- 

2007/09 Solidariedade 
Internacional de Galicia 

Mellora da saúde da poboación a través da 
construción e rehabilitación de sistemas de 
auga potable e saneamento en comunidades 
dos municipios de Balfate e Santa Fé. 
Honduras 

125.867,00 79.121,00 46.746,00 32.304,00 21.536,00 46.817,00 25.210,00 
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                                   Distribución financeira 

             04.41.331A.490.0             04.41.331A.790.0 Nº expte. Entidade beneficiaria Denominación do proxecto 
       Subvención
       concedida 

      Anualidade
       2007 

      Anualidade
       2008 

           2007           2008          2007           2008 
2007/23 Entreculturas Fe 

y Alegría 
Aumento da oferta de educación primaria 
nas comunidades de Lokoya, a través da 
construción de catro escolas-Sur Sudán 

95.698,00 59.290,00 36.408,00 19.992,00 13.328,00 39.298,00 23.080,00 

2007/05 Intered Galicia Educación en valores cidadáns (enfoque de 
xénero e diálogo intercultural) de mozos e 
mulleres da fronteira Rep. Dominica - Haití 

95.406,00 57.243,00 38.163,00 28.447,00 18.965,00 28.796,00 19.198,00 

2007/02 Amarante para o 
Ecodesenvolvemento 

Mellora do desenvolvemento produtivo e 
comercial de produtores/as cacaoteiros/as de 
6 comunidades labregas da parroquia Junín. 
Ecuador 

92.756,00 55.653,00 37.103,00 33.754,00 22.503,00 21.899,00 14.600,00 

2007/29 Asociación Paz y 
Desarrollo 

Centro de educación integral Sta. Lucía de 
Yocalla (CRI). Bolivia 

55.650,00 36.173,00 19.477,00  ---------  -------- 36.173,00 19.477,00 

2007/49 Implicadas/os no 
desenvolvemento 

Empoderamento de mulleres en Mersa e 
Serinka. Etiopía 

27.980,00 17.116,00 10.864,00 16.296,00 10.864,00 820,00  -------- 

2007/14 Covide- AMVE Mellora de infraestruturas educativas e 
sanitarias para un servizo de calidade. 
Mozambique 

98.000,00 68.300,00 29.700,00 1.800,00 1.200,00 66.500,00 28.500,00 

2007/01 Federación Española de 
Religiosas de la 
Enseñanza-FERE 

Construción do centro de formación e 
capacitación laboral para mozos La Merced. 
El Salvador 

65.260,00 48.045,00 17.215,00 3.600,00 2.400,00 44.445,00 14.815,00 

2007/18 Seminario Galego de 
Educación para a Paz 

Mellora dos servizos básicos das 
comunidades altoandinas de Huancavelica. 
Perú 

107.471,00 64.482,00 42.989,00 21.562,00 14.375,00 42.920,00 28.614,00 

2007/36 Fundación Taller de 
Solidariedade 

Fortalecemento do labor educativo das 
servas de San José en Perú (Educa SSJ) 

118.330,00 73.696,00 44.634,00 17.035,00 11.357,00 56.661,00 33.277,00 

2007/37 Fundación Taller de 
Solidariedade 

Mellora da capacidade produtiva dos talleres 
de mozos autoxestionarios da asociación de 
talleres de Nazaret. Perú 

11.740,00 11.740,00 0,00 1.740,00  ------- 10.000,00  --------- 

Total…………………………………………………………………………….......... 3.410.061,00 2.174.098,10 1.235.962,90 1.224.000,00 815.994,10 950.098,10 419.968,80

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA

Resolución do 12 de novembro de 2007
pola que se adxudican as axudas para o
fomento da innovación empresarial convo-
cadas pola Orde do 26 de abril de 2007
(Diario Oficial de Galicia número 95, do
18 de maio), modificada pola do 23 de
outubro (Diario Oficial de Galicia núme-
ro 211, do 31 de outubro).

Pola orde da Consellería de Innovación e Industria
do 26 de abril de 2007 (DOG nº 95, do 18 de maio),
modificada pola Orde do 23 de outubro de 2007
(DOG nº 211, do 31 de outrubro) convocáronse as
axudas para o ano 2007 para o fomento da innovación
empresarial no ámbito da Comunidade Autónoma de
Galicia, correspondentes aos sete procedementos ou
modalidades de axuda seguintes:

-IN841A: creación de plataformas tecnolóxicas.

-IN841B: realización de estudos de viabilidade.

-IN841C: realización de proxectos de innovación.

-IN841D: cofinanciamento de proxectos subvencio-
nados con anterioridade noutras convocatorias de
axudas estatais e internacionais.

-IN841E: preparación de novos proxectos para a
participación noutras convocatorias de axudas admi-
nistracións estatais e internacionais.

-IN841F: consolidación de plataformas tecnolóxi-
cas.

-IN841G: dotación de laboratorios ou departamen-
tos de I+D.

Na súa virtude, de acordo co establecido nas bases
da citada orde da convocatoria, atendendo ás dispoñi-
bilidades de crédito e ás propostas elaboradas pola
comisión de valoración prevista no artigo 9º da orde
da convocatoria, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro.-Concederlles as axudas para a creación
de plataformas tecnolóxicas (procedemento IN841A)
aos beneficiarios que se relacionan no anexo A-I des-
ta resolución, nas contías que se sinalan, que supoñen
un total de 1.343.102 euros para o ano 2007.

Segundo.-Concederlles as axudas para a realización
de estudos de viabilidade (procedemento IN841B),
aos beneficiarios que se relacionan no anexo B-I des-
ta resolución e, así mesmo, incrementar o crédito dis-
posto na orde da convocatoria para a aplicación orza-
mentaria 10.02.561A 770.0, na contía de 268.000
euros para o ano 2007, para os efectos de poder aten-
der os 449.433 euros que suman as subvencións que
se van conceder.

Terceiro.-Concederlles as axudas para a realización
de proxectos de innovación (procedemento IN841C),
aos beneficiarios que se relacionan no anexo C-I des-
ta resolución, nas contías que se sinalan e para os
anos 2007, 2008 e 2009 e, así mesmo, incrementar o
crédito disposto na orde da convocatoria para a apli-
cación orzamentaria 10.02.741A.771.0 na contía de
1.000.000 de euros para o ano 2007, para os efectos
de poder atender os 18.894.887 euros que suman as
subvencións que se van conceder (5.835.803,07
euros para o ano 2007, 8.995.036,15 euros para o ano
2008 e 5.000.000 de euros para o ano 2009).


