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Planos (en formato papel e dixital):

1. Plano das parcelas SIXPAC afectadas por este
instrumento de xestión forestal específico.

2. Plano de infraestruturas.

3. Plano de usos do solo (segundo normativa urba-
nística e segundo IFN3).

4. Plano de estratos forestais.

5. Plano de zonificación segundo intensidades de
xestión e teselas.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Resolución do 13 de maio de 2008, da
Secretaría Xeral de Emigración, pola que
se establece unha convocatoria de listas de
formadores colaboradores para impartir
seminarios fóra de Galicia, promovidas
por esta secretaría xeral.

A Secretaría Xeral de Emigración é o órgano ao
que lle corresponden as competencias en materia de
desenvolvemento da Lei 4/1983, do 15 de xuño, de
recoñecemento da galeguidade, e as relacións coas
comunidades galegas no exterior. Para cumprir con
estas competencias executa unha completa progra-
mación asistencial, formativa, laboral, educativa e
cultural en favor destas comunidades. Dentro das
accións de carácter formativo e cultural inclúense os
seminarios de folclore tradicional e cociña galega,
que contribúen a dinamizar a vida das entidades
galegas no exterior, a potenciar o coñecemento das
nosas tradicións e a afondar na formación dos emi-
grantes galegos, en especial da mocidade.

Para o desenvolvemento destas accións formativas,
a secretaría debe seleccionar os profesionais ade-
cuados, con experiencia nas distintas modalidades e
con criterios de calidade e transparencia.

En virtude das atribucións legalmente conferidas,
a Secretaría Xeral de Emigración

RESOLVE:

Primeiro.-Convocar listas de formadores para
impartir seminarios fóra de Galicia.

Convocar listas de formadores colaboradores para
impartir seminarios fóra de Galicia, para emigrantes
galegos e os seus descendentes nas especialidades que
convoque a Secretaría Xeral de Emigración segundo as
bases que figuran no anexo I desta resolución.

Segundo.-Modelo de solicitude.

Publicar o modelo de solicitude que deberán utili-
zar os interesados, que estará dispoñible na páxina
web da Secretaría Xeral de Emigración www.gali-
ciaaberta.com.

Contra esta resolución, que esgota a vía adminis-
trativa, poderase interpor potestativamente recurso
de reposición, segundo o previsto nos artigos 116 e
117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común, perante a Secretaría
Xeral de Emigración, no prazo dun mes, contado a
partir do día seguinte ao da publicación desta reso-
lución, ou ben interpor recurso contencioso-admi-
nistrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do
día seguinte ao da publicación desta resolución.

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2008.

Manuel Luís Rodríguez González
Secretario xeral de Emigración

ANEXO I

Convocatoria de listas de formadores colaborado-
res para impartir os seminarios promovidos pola
Secretaría Xeral de Emigración, áreas xeográficas
de realización dos seminarios, e efectos da inscri-
ción.

Bases:

Artigo 1º.-Obxecto.

Esta convocatoria ten por obxecto a elaboración da
lista de formadores colaboradores para impartir semi-
narios promovidos pola Secretaría Xeral de Emigra-
ción, fóra de Galicia.

Artigo 2º.-Clasificación das actividades formativas.

1. Cada un dos formadores inscribirase, segundo a
súa especialización e os seus coñecementos, nunha ou
varias actividades das relacionadas a continuación:

a) Folclore tradicional galego: baile, gaita, percu-
sión, pandeireta, canto, outros instrumentos do
folclore galego novidosos (frauta, requintas...).

b) Cociña tradicional galega.

2. A Secretaría Xeral de Emigración poderá modi-
ficar, en calquera momento, a clasificación de acti-
vidades formativas, de acordo coa planificación dos
programas formativos que aprobe, co diagnóstico das
necesidades formativas ou coas demandas reais de
formación específica dos seus destinatarios.

Artigo 3º.-Áreas xeográficas de realización de acti-
vidades formativas.

Os formadores poderán inscribirse nunha ou varias
áreas xeográficas. As áreas e países onde se realiza-
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rán os cursos, en función das convocatorias da
Secretaría Xeral de Emigración, serán os seguintes:

-España.

-Europa: Alemaña, Bélxica, Francia, Países
Baixos, Portugal, Principado de Andorra, Reino
Unido e Suíza.

-América: Arxentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México,
Panamá, Paraguai, Perú, República Dominicana,
Uruguai e Venezuela.

Artigo 4º.-Candidatos.

Poderán solicitar a súa inscrición como formador
as persoas que posúan unha titulación e/ou expe-
riencia profesional, competencia pedagóxica na/s
área/s formativa/s, e reúnan os seguintes requisitos:

1. Para os formadores que se inscriban nas activi-
dades de folclore:

-Estar en posesión da titulación oficial ou acredi-
tar coñecementos suficientes que garantan de
maneira fidedigna un alto grao de cualificación nas
materias das cales aspiran a ser formadores.

-Experiencia profesional: posuír experiencia pro-
fesional nas materias que se van impartir, tales como
dirixir ou ser membro de grupos de baile, bandas de
música.

-Experiencia docente acreditada en organismos
públicos ou privados.

2. Para os formadores que se inscriban nas activi-
dades de cociña:

-Estar en posesión de titulación oficial en hosta-
laría ou acreditar coñecementos suficientes que
demostren de maneira fidedigna un alto grao de cua-
lificación nas materias das cales aspiran a ser for-
madores.

-Experiencia profesional: posuír experiencia na
hostalaría, que probe o coñecemento da gastronomía
galega.

-Experiencia docente acreditada en organismos
públicos ou privados.

Artigo 5º.-Procedemento de inscrición e recursos.

1. Para inscribirse nesta lista, os interesados debe-
rán presentar modelo de solicitude normalizada que
figura como anexo a esta resolución que se poderá
obter na páxina web da Secretaría Xeral de Emigra-
ción: www.galiciaaberta.com.

Estas solicitudes deben presentarse, xunto co res-
to da documentación, na Secretaría Xeral de Emi-
gración ou en calquera dos lugares previstos no arti-
go 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

Xunto coa solicitude, presentarase un curriculum
vitae e acreditación documental en orixinal ou copia
compulsada da seguinte documentación:

-Titulacións oficiais relacionadas coa especialida-
de en que solicitan a inscrición.

-Experiencia profesional.

-Experiencia docente.

-Formación complementaria.

-Calquera outro mérito que o solicitante desexe
facer constar.

A Secretaría Xeral de Emigración poderá requirir
os solicitantes para que, nun prazo de dez días hábi-
les, emenden os posibles erros e presenten a docu-
mentación. Se transcorrido este prazo non se emen-
daran as deficiencias observadas, entenderase que a
persoa solicitante desiste da súa petición, logo de
resolución, que será ditada nos termos previstos no
artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

Así mesmo, a Secretaría Xeral de Emigración
poderá completar os méritos alegados coas probas e
informes que coide oportunos.

2. Prazo de inscrición:

Poderase solicitar a inscrición nesta lista de for-
madores no prazo dun mes a partir do día seguinte
ao da publicación desta resolución.

3. Alegacións e recursos.

A comisión avaliadora prevista no artigo 6º elabo-
rará unha lista provisional que se publicará na súa
páxina web www.galiciaaberta.com, en que se expre-
sará o baremo provisional e, de ser o caso, as causas
de exclusión. As persoas interesadas disporán dun
prazo de dez días para formular as alegacións que
consideren oportunas. As posibles reclamacións
serán analizadas e, unha vez resoltas, elaborarase a
lista definitiva que se elevará á secretaría xeral,
para que se dite a correspondente resolución. Esta
resolución será publicada de igual modo que a lista
provisional.

Contra esta resolución, que esgota a vía adminis-
trativa, as persoas interesadas poderán interpoñer
recurso potestativo de reposición perante a Secreta-
ría Xeral de Emigración no prazo dun mes, contado
a partir do día seguinte ao da publicación, segundo
o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, ou ben direc-
tamente o recurso contencioso-administrativo, no
prazo de dous meses, perante o órgano competente
da xurisdición contencioso-administrativa.

4. A presentación da solicitude de inscrición
implicará a aceptación íntegra das bases desta reso-
lución.
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5. A Secretaría Xeral de Emigración, mediante
resolución motivada e logo de audiencia ao interesa-
do, poderá rexeitar aqueles solicitantes que non
acrediten méritos suficientes en relación coa espe-
cialidade solicitada.

Artigo 6º.-Comisión avaliadora.

A valoración dos méritos alegados polos solicitan-
tes será realizada por unha comisión avaliadora que
actuará como órgano instrutor, integrada polo subdi-
rector de programas sociais e dous funcionarios da
Secretaría Xeral de Emigración.

Artigo 7º.-Criterios de valoración.

Os criterios de valoración para o outorgamento dos
seminarios serán os que se sinalan a continuación,
tendo en conta que só se valorarán na experiencia
docente e na experiencia profesional aos últimos 15
anos desde a publicación desta resolución:

1. Experiencia como docente en organismos ofi-
ciais (escolas, concellos, etc.):

-Máis de 1.200 horas: 10 puntos.

-De 1.000 horas a 1.200 horas: 9 puntos.

-De 800 horas a 1.000 horas: 8 puntos.

-De 450 a 800 horas: 7 puntos.

-De 150 horas a 450 horas: 6 puntos.

2. Titulación académica específica da especialida-
de á que concorre:

-Grao superior: 6 puntos.

-Grao medio: 4 puntos.

-Grao inicial: 2 puntos.

3. Experiencia profesional pola súa pertenza a un
grupo folclórico ou de cociña:

-Máis de 10 anos: 5 puntos.

-De 5 a 10 anos: 4 puntos.

-Ata 5 anos: 3 puntos.

No caso de empate entre dous ou máis candidatos,
daráselle prioridade a quen obteña unha maior pun-
tuación segundo a orde establecida de baremación
nesta resolución.

Terán preferencia os candidatos que, reunindo os
requisitos, residan nos lugares onde se van impartir
os seminarios ou na súa proximidade.

Artigo 8º.-Réxime de chamamento para impartir os
seminarios.

1. Unha vez realizada a selección dos profesores,
por orde de puntuación acadada e a área xeográfica
elixida, daráselles a estes a posibilidade de elixir os
seminarios que desexen impartir, tendo en conta os
circuítos que a secretaría xeral teña programados.

A Secretaría Xeral de Emigración poderá progra-
mar circuítos de seminarios en áreas ou localidades
próximas, de forma que un profesor imparta dous ou
máis cursos, se fose necesario.

2. Forma de chamamento:

O chamamento efectuarase mediante correo elec-
trónico e realizarase por área xeográfica e por orde
de puntuación.

Artigo 9º.-Efectos da inscrición.

1. Os solicitantes inscritos poderán ser selecciona-
dos como formadores colaboradores para a execu-
ción das actividades formativas da Secretaría Xeral
de Emigración.

2. A inscrición non outorga dereito ao nomeamen-
to como formador.

3. Os formadores colaboradores serán nomeados
polo secretario xeral de Emigración, de acordo co
establecido no artigo 280 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público e serán remu-
nerados de acordo coas instrucións de retribución
que a Secretaría Xeral de Emigración estableza.

Artigo 10º.-Presentación de novas inscricións e
actualización das listas.

A partir da publicación das listas definitivas pode-
ranse presentar novos méritos e novas solicitudes de
inscrición dúas veces ao ano, unha antes da data do
15 de xuño, e outra antes da data do 15 de decembro.
Rematado o prazo publicaranse as listas actualiza-
das.

O estado da lista poderá ser consultado na páxina
web da Secretaría Xeral de Emigración www.gali-
ciaaberta.com.

Artigo 11º.-Baixa na lista de formadores.

Os formadores causarán baixa na lista de formado-
res por algunha das seguintes causas:

-Por renuncia expresa.

-Por resolución da Secretaría Xeral de Emigración
á vista de dous ou máis informes negativos emitidos
polas entidades galegas en que se desenvolvan as
accións formativas e logo de audiencia do interesado.

-Por resolución da Secretaría Xeral de Emigración
á vista da falsidade dos datos achegados para a súa
inscrición e logo de audiencia do interesado.

Artigo 12º.-Avaliación.

Os profesores estarán sometidos a un proceso de
avaliación continua pola Secretaría Xeral de Emi-
gración, para o cal se terán en conta os informes
emitidos polas entidades galegas en que imparten os
cursos e polos alumnos asistentes ás actividades for-
mativas.
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDEPR933A
LISTAXES FORMADORES/AS COLABORADORES PARA ACTIVIDADES

FORMATIVAS

PRESIDENCIA
Secretaría Xeral de Emigración FOTO

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA  DE  SALIDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

A cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA  DO/DA  SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Resolución do 13 de maio de 2008, da Secretaría Xeral de Emigración, pola que se
establece unha convocatoria de listas de formadores colaboradores para impartir
seminarios fóra de Galicia,  promovidas por esta secretaría xeral.

Lugar  e data

de 20de,

Declaro ser certos todos os datos mecionados na presente solicitude

Secretaría Xeral de Emigración

DATOS DO/DA SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO DNINOME

NACIONALIDADE

PROVINCIA

DATA DE  NACEMENTO

CONCELLO

LUGAR DE NACEMENTO

Especialidade/s principal/ais:

FOLCLORE TRADICIONAL GALEGO:

BAILE GALEGO
GAITA

PERCUSIÓN

PANDEIRETA

CANTO
OUTROS INSTRUMENTOS

COCIÑA TRADICIONAL GALEGA

SEGUNDO APELIDO

ENDEREZO CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO CASA/TRABALLO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN QUE DESEXA COLABORAR

Especialidade/s  que podería impartir, ademáis da/s principal/ais

CURRICULUM VITAE.
TITULACIÓNS OFICIAIS RELACIONADAS COA ESPECIALIDADE
EN QUE SOLICITAN INSCRIBIRSE.
CERTIFICADOS DE CURSOS OU XORNADAS QUE ACREDITEN A
SÚA CAPACITACIÓN PROFESIONAL.
CERTIFICADO DE COLABORACIÓN COMO DOCENTE CON
ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS.

EXPERIENCIA PROFESIONAL.

EXPERIENCIA DOCENTE.

OUTROS MÉRITOS.

ÁREAS XEOGRÁFICAS EN QUE DESEXA INSCRIBIRSE

ESPAÑA

EUROPA

AMÉRICA

DISPOÑIBILIDADE PARA IMPARTIR CURSOS

DATAS DISPOÑIBLES (meses ou quincenas):

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (ORIXINAL OU COPIA COMPULSADA)


