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Convenios do 1º Cuatrimestre do 2008 
 
Convenios de colaboración subscritos pola Secretaría Xeral de Emigración nos meses de xaneiro, 
febreiro, marzo e abril de 2008. 
 

Asinantes Obxecto 
Importe 

(€) 

Data 

sinatura 

Xustificación da non 

concorrencia 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e o 
Consello da 
Xuventude de 
Galicia 

Para a organización do 
concurso "curtametraxes na 
rede". 

7.000 20/02/2008   

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e o 
Concello de Lugo. 

Para levar a cabo un 
programa de información, 
orientación e orientación 
sociolaboral para 
emigrantes retornados e 
inmigrantes neste concello. 

138.944 22/02/2008 

Garantir a actividade de interese 
público en réxime de 
continuidade. Esta actuación 
desenvolvese nos sete principais 
concellos de Galicia e na entidade 
local do Consorcio de As 
Mariñas. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e o 
Concello de 
Pontevedra. 

Para levar a cabo un 
programa de información, 
orientación e orientación 
sociolaboral para 
emigrantes retornados e 
inmigrantes neste concello. 

138.944 22/02/2008 

Garantir a actividade de interese 
público en réxime de 
continuidade. Esta actuación 
desenvolvese nos sete principais 
concellos de Galicia e na entidade 
local do Consorcio de As 
Mariñas. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración o 
Concello de Vigo. 

Para levar a cabo un 
programa de información, 
orientación e inserción 
sociolaboral para 
emigrantes retornados e 
inmigrantes neste concello. 

165.345 22/02/2008 

Garantir a actividade de interese 
público en réxime de 
continuidade. Esta actuación 
desenvolvese nos sete principais 
concellos de Galicia e na entidade 
local do Consorcio de As 
Mariñas. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e o 
Concello de 
Santiago de 
Compostela. 

Para levar a cabo un 
programa de información, 
orientación e inserción 
sociolaboral para 
emigrantes retornados e 
inmigrantes neste concello. 

138.944 22/02/2008 

Garantir a actividade de interese 
público en réxime de 
continuidade. Esta actuación 
desenvolvese nos sete principais 
concellos de Galicia e na entidade 
local do Consorcio de As 
Mariñas. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e o 
Concello de 
Ferrol. 

Para levar a cabo un 
programa de información, 
orientación e inserción 
sociolaboral para 
emigrantes retornados e 
inmigrantes neste concello. 

138.944 22/02/2008 

Garantir a actividade de interese 
público en réxime de 
continuidade. Esta actuación 
desenvolvese nos sete principais 
concellos de Galicia e na entidade 
local do Consorcio de As 
Mariñas. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e o 
Concello da 
Coruña. 

Para levar a cabo un 
programa de información, 
orientación e inserción 
sociolaboral para 
emigrantes retornados e 
inmigrantes neste concello. 

165.345 22/02/2008 

Garantir a actividade de interese 
público en réxime de 
continuidade. Esta actuación 
desenvolvese nos sete principais 
concellos de Galicia e na entidade 
local do Consorcio de As 
Mariñas. 
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Asinantes Obxecto 
Importe 

(€) 

Data 

sinatura 

Xustificación da non 

concorrencia 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e o 
Consorcio As 
Mariñas. 

Para levar a cabo un 
programa de información, 
orientación e inserción 
sociolaboral para 
emigrantes retornados e 
inmigrantes no Consorcio 
As Mariñas. 

128.569 22/02/2008 

Garantir a actividade de interese 
público en réxime de 
continuidade. Esta actuación 
desenvolvese nos sete principais 
concellos de Galicia e na entidade 
local do Consorcio de As Mariñas 
debido a súa maior presión 
migratoria (mais de 1.400 persoas 
estranxeiras empadroadas) 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e o 
Concello de 
Ourense. 

Para levar a cabo un 
programa de información, 
orientación e inserción 
sociolaboral para 
emigrantes retornados e 
inmigrantes neste concello. 

138.944 22/02/2008 

Garantir a actividade de interese 
público en réxime de 
continuidade. Esta actuación 
desenvolvese nos sete principais 
concellos de Galicia e na entidade 
local do Consorcio de As 
Mariñas. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración a 
Federación de 
Sociedades 
Gallegas de Cuba. 

Para o mantemento dunha 
Oficina de información e 
asesoramento en Cuba. 

20.000 05/03/2008 

Difundir e promocionar todas as 
accións e programas promovidos 
pola Secretaría Xeral destinados á 
colectividade de galegos asentada 
en Cuba. É o Centro Galego máis 
importante de Cuba, agrupando 
un total de corenta e seis 
sociedades galegas. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e a 
Unión de 
Sociedades 
Gallegas de 
Montevideo. 

Para o mantemento dunha 
Oficina de información e 
asesoramento en 
Montevideo (Uruguai). 

12.000 05/03/2008 

Difundir e promover todas as 
accións e programas da Secretaría 
Xeral de Emigración destinados á 
colectividade de galegos 
residentes en Uruguai. Tratase 
dunha Federación constituída por 
asociacións civís, con 
personalidade xurídica propia e 
sen ánimo de lucro que representa 
á colectividade galega en 
Uruguai, polo que é a institución 
idónea para o outorgamento desta 
axuda. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e 
Cáritas Diocesana 
de Tui-Vigo 

Para levar a cabo un 
programa de actuacións 
conxuntas en materia de 
atención a emigrantes 
retornados e inmigrantes no 
ano 2008 

87.000 06/03/2008 

A especificidade das 
características que debe cumprir a 
entidade asinante, a singularidade 
do servizo a prestar, a carencia de 
oferta que neste eido hai na 
comunidade autónoma, o 
aproveitamento e optimización 
dos recursos que xa están en 
funcionamento na entidade e a 
necesidade de garantir a 
continuidade do servizo que se 
ven prestando, fan de Cáritas Tui- 
Vigo a entidade idónea para o 
outorgamento desta axuda. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e 

Para levar a cabo un 
programa de actuacións 
conxuntas en materia de 
atención a emigrantes 

145.000 06/03/2008 

A especificidade das 
características que debe cumprir a 
entidade asinante, a singularidade 
do servizo a prestar, o 
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Asinantes Obxecto 
Importe 

(€) 

Data 

sinatura 

Xustificación da non 

concorrencia 

Cáritas Diocesana 
de Ourense 

retornados e inmigrantes na 
provincia de Ourense 

aproveitamento e optimización 
dos recursos que xa están 
funcionando e a necesidade de 
garantir a continuidade na oferta 
de prazas de acollida e a atención 
a emigrantes retornados e 
inmigrantes que dita entidade ten 
en funcionamento, fan desta 
entidade a idónea pola súa 
experiencia. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e 
Cáritas Diocesana 
de Tui-Vigo 

Para levar a cabo un 
programa para a atención 
humanitaria e acollida de 
inmigrantes procedentes de 
Canarias, Ceuta e Melilla 

30.000 06/03/2008 

A especificidade das 
características que debe cumprir a 
entidade asinante, a singularidade 
do servizo a prestar, a carencia de 
oferta que neste eido hai na 
comunidade autónoma, o 
aproveitamento e optimización 
dos recursos que xa están en 
funcionamento e a necesidade de 
garantir a continuidade e 
execución do Programa para a 
Atención humanitaria e Acollida 
na Península de Inmigrantes 
procedentes de Canarias, Ceuta e 
Melilla, fan de esta entidade a 
idónea pola súa experiencia e 
porque dispón da infraestrutura e 
dos medios necesarios para o 
desenvolvemento do mesmo. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e a 
entidade 
"Institución 
Benéfico Social 
Padre Rubinos" 

Para levar a cabo un 
programa de actuacións 
conxuntas en materia de 
atención a emigrantes 
retornados e inmigrantes 

38.000 06/03/2008 

A especificidade das 
características que debe cumprir a 
entidade asinante, a singularidade 
do servizo a prestar, a carencia de 
oferta que neste eido hai na 
comunidade autónoma, o 
aproveitamento e optimización 
dos recursos que xa están 
funcionando e a necesidade de 
garantir a continuidade do servizo 
que se ven prestando, de xeito que 
exista continuidade na oferta de 
prazas de acollida e atención a 
emigrantes retornados e 
inmigrantes que dita entidade ten 
en funcionamento, fan de esta 
entidade a idónea pola súa 
experiencia. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e a 
Asociación 
Renacer 

Para levar a cabo un 
programa de actuacións 
conxuntas en materia de 
atención a emigrantes 
retornados e inmigrantes no 
ano 2008 

50.000 06/03/2008 

A especificidade das 
características que debe cumprir a 
entidade asinante, a singularidade 
do servizo a prestar, a carencia de 
oferta que neste eido hai na 
comunidade autónoma, o 
aproveitamento e optimización 
dos recursos que xa están 
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Asinantes Obxecto 
Importe 

(€) 

Data 

sinatura 

Xustificación da non 

concorrencia 

funcionando e a necesidade de 
garantir a continuidade do servizo 
que  dita entidade ten en 
funcionamento, fan desta entidade 
a idónea pola súa experiencia.  

  

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e a 
Asociación Grupo 
de Estudios sobre 
a condición da 
muller "Alecrín" 

Para levar a cabo un 
programa de atención a 
mulleres inmigrantes 
extracomunitarias en 
situación de prostitución 

62.000 06/03/2008 

A especificidade das 
características que debe cumprir a 
entidade, a singularidade do 
servizo a prestar, a carencia de 
oferta que neste eido hai na 
comunidade autónoma e o 
aproveitamento e optimización 
dos recursos que xa están en 
funcionamento na asociación fan 
desta entidade a idónea pola súa 
experiencia. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e a 
entidade Cruz 
Roja 

Para levar a cabo un 
programa de atención a 
mulleres inmigrantes 
extracomunitarias en 
situación de prostitución 

62.000 06/03/2008 

A especificidade das 
características que debe cumprir a 
entidade, a singularidade do 
servizo a prestar, a carencia de 
oferta que neste eido hai na 
comunidade autónoma e o 
aproveitamento e optimización 
dos recursos que xa están en 
funcionamento na asociación fan 
desta entidade a idónea pola súa 
experiencia. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e a 
Fundación Galicia 
Emigracion 

Para o desenvolvemento de 
actuacións propias da 
Fundación. 

300.000 25/03/2008 
Esta entidade ten asignación 
nominativa. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e a 
entidade Cáritas 
Diocesana de 
Santiago de 
Compostela 

Para desenvolver un 
programa que facilite o 
aceso a vivenda de aluguer 
aos inmigrantes 
extracomunitarios en 
Galicia 

15.300 31/03/2008 

A especificidade das 
características que debe cumprir a 
entidade asinante, a singularidade 
do servizo a prestar, a carencia de 
oferta que neste eido hai na 
comunidade autónoma, o 
aproveitamento e optimización 
dos recursos que xa están 
funcionamento na entidade e a 
necesidade de garantir a 
continuidade no desenvolvemento 
do programa que facilita o acceso 
a vivenda de aluguer aos 
inmigrantes extracomunitarios en 
Galicia, fan desta entidade a 
idónea. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 

Para desenvolver un 
programa que facilite o 
aceso a vivenda de aluguer 

15.300 31/03/2008 
A especificidade das 
características que debe cumprir a 
entidade asinante, a singularidade 
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Asinantes Obxecto 
Importe 

(€) 

Data 

sinatura 

Xustificación da non 

concorrencia 

de Emigración e a 
entidade Cáritas 
Diocesana de 
Ourense 

aos inmigrantes 
extracomunitarios en 
Galicia 

do servizo a prestar, a carencia de 
oferta que neste eido hai na 
comunidade autónoma, o 
aproveitamento e optimización 
dos recursos que xa están 
funcionamento na entidade e a 
necesidade de garantir a 
continuidade no desenvolvemento 
do programa que facilita o acceso 
a vivenda de aluguer aos 
inmigrantes extracomunitarios en 
Galicia, fan desta entidade a 
idónea. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigracion e a 
entidade Cáritas 
Diocesana de Tui-
Vigo 

Para desenvolver un 
programa que facilite o 
aceso a vivenda de aluguer 
aos inmigrantes 
extracomunitarios en 
Galicia 

15.300 31/03/2008 

A especificidade das 
características que debe cumprir a 
entidade asinante, a singularidade 
do servizo a prestar, a carencia de 
oferta que neste eido hai na 
comunidade autónoma, o 
aproveitamento e optimización 
dos recursos que xa están 
funcionamento na entidade e a 
necesidade de garantir a 
continuidade no desenvolvemento 
do programa que facilita o acceso 
a vivenda de aluguer aos 
inmigrantes extracomunitarios en 
Galicia, fan desta entidade a 
idónea. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e a 
Asociación galega 
Pro Desarrollo de 
África (Equus 
Zebra) 

Para desenvolver un 
programa que facilite o 
aceso a vivenda de aluguer 
aos inmigrantes 
extracomunitarios en 
Galicia 

15.300 31/03/2008 

A especificidade das 
características que debe cumprir a 
entidade asinante, a singularidade 
do servizo a prestar, a carencia de 
oferta que neste eido hai na 
comunidade autónoma, o 
aproveitamento e optimización 
dos recursos que xa están 
funcionamento na entidade e a 
necesidade de garantir a 
continuidade no desenvolvemento 
do programa que facilita o acceso 
a vivenda de aluguer aos 
inmigrantes extracomunitarios en 
Galicia, fan desta entidade a 
idónea. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e a 
Asociación 
Ateneo Ferrolán. 

Para colaborar no 
desenvolvemento e difusión 
do 18º concurso de gaita 
galega "Constantino 
Bellón". 

4.000 03/04/2008 

As características das actuacións a 
desenvolver neste programa e a 
natureza da entidade fan da 
Asociación Ateneo Ferrolán a 
idónea. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e a 

Para o desenvolvemento 
dos seus fins fundacionais 

700.000 10/04/2008 
Esta entidade ten asignación 
nominativa. 
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Asinantes Obxecto 
Importe 

(€) 

Data 

sinatura 

Xustificación da non 

concorrencia 

Fundación Galicia 
Emigracion 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e a 
Universidade de 
Santiago de 
Compostela 

Para a informatización e 
indización dos datos 
rexistrais das persoas físicas 
procedentes do Concello de 
Santiago contidos no 
Arquivo Histórico 
Universitario de Santiago, 
co fin de facilitar aos 
emigrantes e aos seus 
descendentes a busca das 
súas orixes. 

8.000 10/04/2008 

As especificidades desta entidade, 
a singularidade do servizo 
prestado e a carencia da oferta que 
hai neste eido, fan desta entidade 
a idónea para asinar este 
convenio. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e 
Cáritas Diocesana 
de Santiago de 
Compostela 

Para levar a cabo un 
programa de actuacións 
conxuntas en materia de 
atención a emigrantes 
retornados e inmigrantes 

240.000 14/04/2008 

A especificidade das 
características que debe cumprir a 
entidade asinante, a singularidade 
do servizo a prestar, o 
aproveitamento e optimización 
dos recursos que xa están en 
funcionamento na entidade e a 
necesidade de garantir a 
continuidade na oferta de prazas 
de acollida e atención a 
emigrantes retornados e 
inmigrantes, fan desta entidade a 
idónea pola súa experiencia. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e a 
Fundación Galicia 
Saúde 

Para o desenvolvemento de 
dous programas de atención 
socio-sanitaria destinados 
ás persoas de orixe galego e 
aos seus descendentes 
residentes en Bos Aires 
(Arxentina). 

325.000 17/04/2008 
Esta entidade ten asignación 
nominativa. 

Convenio de 
colaboración entre 
a Secretaría Xeral 
de Emigración e a 
Universidade de 
Santiago de 
Compostela. 

Para a realización do II 
Seminario nacional sobre 
"Atención educativa ao 
alumnado inmigrante. 
Experiencia e innovación". 

9.900 24/04/2008 

A realización e consolidación 
deste marco de encontro e de 
intercambio de experiencias no 
eido da atención educativa na 
diversidade intercultural, fan da 
Universidade de Santiago de 
Compostela a entidade idónea 
para a realización deste 
Seminario. 

 


