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Convenios do 2º Cuatrimestre do 2008 
 
Convenios de colaboración subscritos pola Secretaría Xeral de Emigración nos meses de maio, xuño, 

xullo e agosto de 2008. 

 

Asinantes Obxecto Importe (€) 
Data 

sinatura 

Xustificación da non 

concorrencia 

Convenio de 

colaboracion entre 

a Secretaría Xeral 

de Emigracion e a 

Universidade da 

Coruña. 

Para o desenvolvemento de 

programas de sensibilizacion 

e apoio a integracion dos 

inmigrantes en Galicia, a 

traves da formacion e o 

voluntariado social no 

ambito universitario. 

21.000 26/05/2008 

Dadas as características das 

actuacións a desenvolver e 

a natureza da entidade 

asinante, a Universidade da 

Coruña resulta idónea para 

a realización das 

actividades obxecto do 

convenio 

Convenio de 

colaboracion entre 

a Secretaría Xeral 

de Emigracion e a 

Universidade de 

Santiago de 

Compostela 

Para a creacion da 

"Biblioteca Virtual Migratio" 
45.000 13/05/2008 

Dadas as características das 

actuacións a desenvolver e 

a natureza da entidade 

asinante, a Universidade de 

Santiago de Compostela 

resulta idónea para a 

realización das actividades 

obxecto do convenio 

Convenio de 

colaboracion entre 

a Secretaría Xeral 

de Emigracion e a 

Universidade de 

Vigo 

Para a realizacion do curso 

de postgrao 

(master/especialista) 

"Emigracion e inmigracion. 

Aspectos xuridico-

economicos e procesos de 

integracion socio-laboral 

28.000 26/05/2008 

Dadas as características das 

actuacións a desenvolver e 

a natureza da entidade 

asinante, a Universidade de 

Vigo resulta idónea para a 

realización das actividades 

obxecto do convenio 

Convenio de 

colaboracion entre 

a Secretaría Xeral 

de Emigracion e o 

Consello da 

Xuventude de 

Galicia 

Para a realización de varios 

proxectos formativos e 

culturais dirixidos á 

xuventude galega residente 

no exterior 

86.000 14/05/2008   

Convenio de 

colaboracion entre 

a Secretaría Xeral 

de Emigracion e 

Voz Audiovisual 

S.A. 

Para a produccion e 

desenvolvemento dunha serie 

documental de carácter 

divulgativo sobre a 

inmigracion e os oficios 

tradicionais de Galicia 

60.300 19/06/2008 

Non é posible promover a 

concorrencia pública pola 

especificidade das 

características do proxecto 

e a súa difusión e emisión a 

traveso da Televisión de 

Galicia, o que pode 

considerarase como 

singular, non existindo 

outro similar 

Convenio de 

colaboracion entre 

a Secretaria Xeral 

de Emigracion e a 

Universidade de 

Vigo 

Para a realizacion do 

"Segundo encontro 

internacional sobre 

migracions e globalizacion" 

20.000 21/05/2008 

Dadas as características das 

actuacións a desenvolver e 

a natureza da entidade 

asinante, a Universidade de 

Vigo resulta idónea para a 

realización das actividades 

obxecto do convenio 

Protocolo de 

prorroga do 

Para o desenvolvemento de 

accions de acollida e 
1.328.013,88 20/06/2008   
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Asinantes Obxecto Importe (€) 
Data 

sinatura 

Xustificación da non 

concorrencia 

convenio co 

Ministerio de 

Traballo 

integracion de persoas 

inmigrantes asi como de 

reforzo educativo. 

Convenio entre a 

Secretaría Xeral de 

Emigración e a 

entidade España 

Exterior SL 

Para informar e difundir as 

liñas de actuación que 

desenvolve a Secretaría 

Xeral de Emigración a prol 

dos galegos no exterior coa 

finalidade de facilitar o seu 

coñecemento e máxima 

difusión por toda a 

colectividade galega no 

exterior. 

60.000 01/08/2008 

A entidade España Exterior 

S.L. ten por obxecto a 

realización de todo tipo de 

publicacións periodísticas e 

revistas, sendo actualmente 

un dos medios de 

comunicación dedicado aos 

españois residentes no 

exterior con mais 

proxección 

Adenda ao 

Convenio entre a 

Secretaría Xeral de 

Emigración, e 

Cáritas Diocesana 

de Tui-Vigo. 

Para levar a cabo un 

programa para atención 

humanitaria e acollida de 

inmigrantes procedentes de 

Canarias, Ceuta e Melilla 

7.000 26/06/2008 

Para levar a cabo tarefas de 

apoio e colaboración no 

Programa para a Atención 

Humanitaria e a Acollida 

na Península de 

Inmigrantes procedentes de 

Canarias, Ceuta e Melilla, a 

S.X. de Emigración conta 

coa colaboración de 

distintas entidades sociais 

que teñan entre as súas 

funcións estes mesmos fins 

como é o caso de Cáritas 

Diocesana de Tui-Vigo 

Convenio de 

colaboración entre 

a Secretaría Xeral 

de Emigración e o 

Grupo de 

Comunicación de 

Galicia en el 

Mundo, S.L. 

Para a difusión de 

información relativa ás 

distintas liñas de actuación 

da Secretaría Xeral de 

Emigración na Galicia 

Exterior 

80.320 11/08/2008 

A entidade Grupo de 

Comunicación de Galicia 

en el Mundo, S.L. ten por 

obxecto a edición, 

publicacións periódicas, 

sendo actualmente un dos 

medios de comunicación 

dedicado aos españois 

residentes no exterior con 

máis proxección. 

Convenio de 

colaboración entre 

la Secretaría Xeral 

de Emigración, 

Fundación Galicia 

Saúde e o Centro 

Galicia de Buenos 

Aires, Cultural, 

Social e de 

Deportivo 

Para o desenvolvemento dun 

programa de atención á 

calidade de vida destinado ás 

persoas de orixe galega e aos 

seus descendentes residentes 

en Bos Aires (Arxentina). 

35.000 19/07/2008 

Estas entidades son as 

institucións idóneas para o 

outorgamento desta axuda 

por contar coa 

infraestructura, 

organización, medios 

personais e materiais 

necesarios para a 

prestación, sen que existan 

outras institucións que 

poidan prestar esta 

asistencia 

Convenio de 

colaboración entre 

a Secretaría Xeral 

de Emigración e a 

Unión de 

Sociedades 

Para o funcionamento dunha 

oficina de información e 

asesoramento en Montevideo 

(Uruguai). 

18.000 22/07/2008 

Esta entidade é a 

institución idónea para o 

outorgamento desta axuda, 

pola importante labor 

cultural, social e asistencial 

a favor dos emigrantes 
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Asinantes Obxecto Importe (€) 
Data 

sinatura 

Xustificación da non 

concorrencia 

Gallegas de 

Montevideo. 

galegos e dos seus 

descendentes que está a 

desenvolver 

 

Para a informatización e 

indización dos datos 

rexistrais das persoas físicas 

contidos nos libros 

sacramentais dos Fondos 

Parroquiais concentrados no 

Arquivo Histórico Diocesano 

de Santiago de Compostela e 

subvencionar o importe da 

expedición de certificados. 

21.000 06/08/2008 

Dadas as características das 

actuacións a desenvolver e 

a natureza da entidade, o 

Arquivo Histórico 

Diocesano de Santiago de 

Compostela resulta idóneo 

para desenvolver as 

actuacións obxecto deste 

convenio, non sendo 

posible promover a 

concorrencia pública 

Convenio de 

colaboración entre 

a Secretaría Xeral 

de Emigración e a 

Diocese de 

Mondoñedo-Ferrol 

Para subvencionar o importe 

da expedición de cada 

certificado acreditativo da 

ascendencia galega, para 

acceder á nacionalidade 

española, aos emigrantes e 

aos seus descendentes ata o 

segundo grado. 

3.000 06/08/2008 

Dadas as características das 

actuacións a desenvolver e 

a natureza da entidade, o 

Arquivo Diocesano de 

Mondoñedo-Ferrol resulta 

idóneo para desenvolver as 

actuacións obxecto deste 

convenio, non sendo 

posible promover a 

concorrencia pública 

Convenio de 

colaboración entre 

a Secretaría Xeral 

de Emigración e a 

Diocese de Tui-

Vigo 

Para subvencionar o importe 

da expedición de cada 

certificado acreditativo da 

ascendencia galega, para 

acceder á nacionalidade 

española, aos emigrantes e 

aos seus descendentes ata o 

segundo grado. 

5.000 06/08/2008 

Dadas as características das 

actuacións a desenvolver e 

a natureza da entidade, o 

Arquivo Diocesano de Tui 

resulta idóneo para 

desenvolver as actuacións 

obxecto deste convenio, 

non sendo posible 

promover a concorrencia 

pública 

Convenio de 

colaboración entre 

a Secretaría Xeral 

de Emigración e a 

Diocese de Ourense 

Para a informatización e 

indización dos datos 

rexistrais das persoas físicas 

contidos nos libros 

sacramentais dos Fondos 

Parroquiais concentrados no 

Arquivo Histórico Diocesano 

de Ourense, e subvencionar o 

importe da expedición de 

certificados. 

6.000 06/08/2008 

Dadas as características das 

actuacións a desenvolver e 

a natureza da entidade, o 

Arquivo Diocesano de 

Ourense  resulta idóneo 

para desenvolver as 

actuacións obxecto deste 

convenio, non sendo 

posible promover a 

concorrencia pública 

Convenio de 

colaboración entre 

a Secretaría Xeral 

de Emigración e a 

Diocese de Lugo 

Para subvencionar o importe 

da expedición de cada 

certificado acreditativo da 

ascendencia galega, para 

acceder á nacionalidade 

española, aos emigrantes e 

aos seus descendentes ata o 

segundo grado. 

5.000 06/08/2008 

Dadas as características das 

actuacións a desenvolver e 

a natureza da entidade, o 

Arquivo Central 

Parroquiano Diocesano de 

Lugo resulta idóneo para 

desenvolver as actuacións 

obxecto deste convenio, 

non sendo posible 

promover a concorrencia 

pública 
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Asinantes Obxecto Importe (€) 
Data 

sinatura 

Xustificación da non 

concorrencia 

Convenio coa 

Fundación Galicia 

Emigración e a 

Cruz Roja 

Para establecer as bases 

polas que se rexerá a 

colaboración entre a SXE, a 

FGE e a Cruz Roja para o 

desenvolvemento de 

actuacións de sensibilización, 

información, orientación e de 

inserción laboral de persoas 

inmigrantes 

20.000 11/08/2008 

Dadas as características das 

actuacións a desenvolver e 

a natureza da entidade 

asinante Cruz Roja resulta 

idónea para desenvolver as 

actuacións obxecto deste 

convenio, non sendo 

posible promover a 

concorrencia pública 

 


