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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Resolución do 12 de febreiro de 2008, da
Secretaría Xeral de Relacións Exteriores,
pola que se fai pública a concesión de
catorce bolsas de formación de expertos/as
en cooperación para o desenvolvemento,
convocadas pola Resolución do 16 de
novembro de 2007, da Secretaría Xeral de
Relacións Exteriores.

A Resolución do 16 de novembro de 2007, da Secre-
taría Xeral de Relacións Exteriores (DOG do 23 de
novembro), aproba as bases reguladoras e procede á
convocatoria pública de catorce bolsas de formación de
expertos/as en cooperación para o desenvolvemento.

Na súa virtude, e tendo en conta a proposta da
comisión de selección prevista na base quinta da
convocatoria, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Gali-
cia, da relación de beneficiarios/as das bolsas.

Esta relación xúntase como anexo.

Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2008.

Julio César Fernández Mato
Secretario xeral de Relacións Exteriores

ANEXO 
Nome Puntuación total Destino

Natividad Álvarez, Patricia 10.9 OTC Mozambique 
Castro Cidre, Esther 9.8 UNIFEM Ecuador 
Ramos Díaz, Patricia 9.6 OTC Bolivia 
Cabrera Cornide, Javier 9.3 D.X. Coop. Exterior 
Durán Recouso, Lorena 9.2 OTC Perú 
Paz González, Paula 9.0 OTC Nicaragua 
Mato Hombre, Ana 9.0 D.X. Coop. Exterior 
Campelo Prieto, Jara 8.6 OTC Senegal 
Jácome González, Tania 8.6 D.X. Coop. Exterior 
Albela Miranda, Manuel 8.4 OTC Guatemala 
López Gago, Javier 8.4 FAO Angola 
Salgado Gómez, Elena 8.4 FAO Mauritania 
Guirao Espiñeira, Tamara 8.3 D.X. Coop. Exterior 
Mosteiro Valle, X. Manuel 7.7 OTC Ecuador 

Resolución do 25 de febreiro de 2008, da
Secretaría Xeral de Emigración, pola que
se establecen as bases reguladoras e se
convocan as axudas e subvencións corres-
pondentes a diversos programas de actua-
ción en favor das comunidades galegas no
exterior para o exercicio 2008.

O Estatuto de autonomía de Galicia recoñece ás
comunidades galegas asentadas fóra de Galicia o

dereito a colaborar e compartir a vida social e cultu-
ral do pobo galego. A Lei 4/1983, do 15 de xuño, de
recoñecemento da galeguidade establece o carácter
de comunidades galegas das entidades asociativas
sen ánimo de lucro, validamente constituídas e con
personalidade xurídica no territorio en que se ato-
pen asentadas, que teñan por obxecto principal nos
seus estatutos o mantemento de lazos culturais ou
sociais con Galicia.

Tras a publicación do Decreto 211/2005, do 3 de
agosto, que establece a estrutura orgánica da Xunta
de Galicia, o Decreto 231/2005, do 11 de agosto,
polo que se establecen os centros directivos depen-
dentes da Presidencia da Xunta de Galicia, e o
Decreto 44/2006, do 2 de marzo, de estrutura orgá-
nica dos órganos superiores dependentes da Presi-
dencia da Xunta de Galicia, a Secretaría Xeral de
Emigración configúrase como o órgano superior da
Administración da Comunidade Autónoma a que lle
corresponden, entre outras, as competencias en
materia de desenvolvemento da Lei 4/1983, do 15
de xuño, de recoñecemento da galeguidade e as rela-
cións coas comunidades galegas no exterior, así
como a elaboración e xestión de programas de axu-
das e subvencións nas áreas sociais e asistenciais,
formativas e culturais e aqueleoutros dirixidos á
dinamización e capacitación da mocidade integrada
nesas comunidades galegas no exterior.

Así mesmo, a disposición adicional segunda do
Decreto 44/2006, do 2 de marzo, de estrutura orgá-
nica dos órganos superiores dependentes da Presi-
dencia da Xunta de Galicia desconcentra no secre-
tario xeral de Emigración a competencia para a
aprobación das bases, a convocatoria e a resolución
das axudas e subvencións do seu respectivo ámbito
de competencia.

Esta resolución abrangue as bases reguladoras e a
convocatoria anual das axudas e subvencións desti-
nadas ás entidades galegas no exterior, que se estru-
turan en oito seccións dentro do capítulo I e que
corresponden aos distintos programas previstos para
o exercicio 2008.

O procedemento de concesión das axudas e sub-
vencións realizarase en réxime de concorrencia
competitiva, mediante a comparación das solicitu-
des presentadas, co fin de establecer unha prelación
entre estas de acordo cos criterios de valoración que
se establecen e coas dispoñibilidades orzamentarias
existentes, respectando os principios de publicida-
de, transparencia, concorrencia, obxectividade,
igualdade e non discriminación, a que se debe axus-
tar a xestión das subvencións e axudas outorgadas
polas administracións públicas.

En virtude do exposto, de conformidade co dispos-
to na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, a Lei 4/2006, do 30 do xuño, de transparen-
cia e boas prácticas na Administración pública gale-
ga, a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común e demais normativa de


