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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA,
RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución do 13 de xullo de 2005 pola
que se fan públicas as axudas concedidas
ao abeiro da Orde do 14 de febreiro de
2005, pola que se aproban as bases regu-
ladoras da concesión de subvencións para
a execución de proxectos de cooperación
ao desenvolvemento no exterior ás univer-
sidades, ás empresas e organizacións
empresariais, aos sindicatos e ás comuni-
dades galegas no exterior, e pola que se
convocan as correspondentes ao ano 2005.

O artigo 9 da Orde do 14 de febreiro de 2005
pola que se aproban as bases reguladoras da con-
cesión de subvencións para a execución de proxectos
de cooperación ao desenvolvemento no exterior ás
universidades, ás empresas e organizacións empre-
sariais, aos sindicatos e ás comunidades galegas no
exterior, e pola que se convocan as correspondentes
ao ano 2005, dispón que unha vez ultimada a con-

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

Na súa virtude

RESOLVO:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas con-
cedidas por resolución desta secretaría xeral para a
execución de proxectos de cooperación ao desenvol-
vemento no exterior ás universidades, ás empresas e
organizacións empresariais, aos sindicatos e ás comu-
nidades galegas no exterior, por un importe global dun
millón trescentos sesenta mil douscentos corenta e sete
euros con trinta céntimos (1.360.247,30 euros), nas
contías, beneficiarios e aplicacións orzamentarias que
se relacionan no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2005.

P.D. (Orde 14-2-2005)
Jesús Gamallo Aller

Secretario xeral de Relacións coa Unión Europea
e Cooperación Exterior

ANEXO

Distribución financeira

Nº expte. Entidade solicitante Denominación do proxecto Subvención Anualidade Anualidade 04.03.213B.490.0 04.03.213B.790.0
concedida 2005 2006 Anualidade

2005
Anualidade

2006
Anualidade

2005
Anualidade

2006

2005/01 Serviguide, S.L. Asistencia técnica para o
desenvolvemento, fortalecemento
institucional no ámbito da calidade.
Cuba

150.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00

2005/03 CC.OO.-Galicia Escola obradoiro de artesanía na
rexión Insaousemlal. Marrocos

100.000,00 70.000,00 30.000,00 70.000,00 30.000,00

2005/08 O.B.Z., S.L. Capacitación e mellora laboral para
a mocidade en bolsas de exterma
pobreza da cidade de Bos Aires.
Fortalecemento do centro xuvenil
Padre de la Sierra. Arxentina

66.624,00 66.624,00 66.624,00

2005/09 Devalar Consultoría Europea,
S.L.

Plan de educación ambiental para
o municipio do Valle de S. José:
xestión integral de resíduos sólidos.
Colombia

96.373,30 61.157,30 35.216,00 37.824,00 25.216,00 23.333,30 10.000,00

2005/010 Unións Agrarias Desenvolvemelnto da xestión
Aymara no ámbito económico
produtivo e organizativo no
municipio de Quime, departamento
de La Paz. Bolivia

70.000,00 47.445,30 22.554,70 23.328,80 12.219,20 24.116,50 10.335,50

2005/012 Biogea Servicios
Medioambientales, S.L.

Vermicompostaxe de resíduos
orgánicos procedentes de lagoas de
oxidación-Tarija. Bolivia

110.430,00 72.648,80 37.781,20 43.060,40 25.303,60 29.588,40 12.477,60

2005/013 Anfaco Apoio centro de estudos e
desenvolvemento comunitario de
Pachacútec-Callao para
capacitación laboral en venda de
pescado. Perú

53.425,00 39.425,00 14.000,00 26.465,00 14.000,00 12.960,00

2005/014 Universidade de Vigo (UV) Proposta mellora e análise
estratéxicas de capital intelectual
para redes de cooperación do sector
madeireiro do departamento Oberá
(Misiones). Arxentina

36.100,00 25.260,00 10.840,00 21.260,00 10.840,00 4.000,00

2005/016 Universidade da Coruña Conservación de solos e augas
bacía de Paraná como base para a
sustentabilidade das actividades
agrícolas. Brasil

72.000,00 49.200,00 22.800,00 39.200,00 22.800,00 10.000,00
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Distribución financeira

Nº expte. Entidade solicitante Denominación do proxecto Subvención Anualidade Anualidade 04.03.213B.490.0 04.03.213B.790.0
concedida 2005 2006 Anualidade

2005
Anualidade

2006
Anualidade

2005
Anualidade

2006

2005/021 Confederación Intersindical
Galega-CIG

Capacitación técnica e reforzamento
organizativo do sindicalismo na
zona Andina: muller e economía
informal. Bolivia/Perú

38.000,00 20.000,00 18.000,00 20.000,00 18.000,00

2005/022 Asoc. Centro Partido de
O Carballiño

Programa socio sanitario para a
terceira idade zona norte de
Arxentina. Arxentina

27.570,00 27.570,00 27.570,00

2005/024 Centro Gallego de Jubilados y
Pensionados de Avellaneda

Proxecto de atención socio-sanitaria
a través dun centro de día.
Arxentina

10.715,00 10.715,00 10.715,00

2005/025 Centro Gallego de Buenos
Aires

Programa sociosanitario da 3ª idade
de día Centro Gallego de Bos Aires.
Arxentina

40.000,00 40.000,00 40.000,00

2005/028 Maraña Goldar, Diego,
S.L.W.E.

Mellora da calidade de vida de
6.400 adultos maiores de orixe
galega e mulleres xefas de fogar
arxentinas a través da entrega de
caixas alimentarias e seguimento
asistencial, médico e capacitación.
Arxentina

100.000,00 100.000,00 99.149,00 851,00

2005/033 Universidade de Santiago de
Compostela-Aula Produt
Lácteos

Proxecto de formación e apoio
integral dos produtores artesanos de
produtos lácteos en Perú (ArtePerú
2005). Perú

112.189,00 71.993,00 40.196,00 32.295,00 25.196,00 39.698,00 15.000,00

2005/034 Rural Consulting, S.L. Apoio á comunidade Aonin
mediante a formación e o
ecoturismo en Walvis Bay. Namibia

58.549,00 48.549,00 10.000,00 9.000,00 10.000,00 39.549,00

2005/035 Centro Gallego del Mar del
Plata

Proxecto de asistencia
socio-sanitaria para adultos maiores
do Centro Gallego de Mar del Plata.
Arxentina

26.460,00 26.460,00 26.460,00

2005/037 Universidade de Santiago de
Compostela

Creación dun sistema de
información catastral na parroquia
de Vilcabamba, cantón de Loja.
Ecuador

115.832,00 72.032,00 43.800,00 33.432,00 28.800,00 38.600,00 15.000,00

2005/040 Universidade de Santiago de
Compostela

Formación e transferencia de
tecnoloxía para a creación dunha
unidade de hidroxeoloxía no
departamento de hidráulica
R.A.S.D. (Arxelia)

75.980,00 50.920,60 25.059,40 10.240,80 7.625,20 40.679,80 17.434,20

TOTAL 1.360.247,30 1.000.000,00 360.247,30 600.000,00 250.000,00 400.000,00 110.247,30

Resolución do 21 de xullo de 2005 pola
que se fan públicas as axudas concedidas
ao abeiro da Orde do 2 de febreiro de
2005, pola que se convocan axudas de
cooperación exterior de carácter huma-
nitario ou de emerxencia para o ano
2005, e pola que se aproban as bases regu-
ladoras da concesión destas axudas.

O artigo 5º da Orde do 2 de febreiro de 2005
pola que se convocan axudas de cooperación exterior
de carácter humanitario ou de emerxencia para o
ano 2005 e pola que se aproban as bases reguladoras
da concesión destas axudas, dispón que «Unha vez
ultimada a concesión de axudas, publicarase no Dia-
rio Oficial de Galicia a relación das concedidas con
indicación do beneficiario, contía, país de destino
e finalidade».

Na súa virtude,

RESOLVO:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas
concedidas por resolucións desta secretaría xeral por
razón de carácter humanitario ou de emerxencia,
por un importe global de douscentos mil euros
(200.000 euros), nas contías, beneficiarios, país de
destino e finalidade que se relaciona no anexo desta
resolución.

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2005.

P.D. (Orde 2-2-2005)
Jesús Gamallo Aller

Secretario xeral de Relacións coa Unión Europea
e Cooperación Exterior


