SUBVENCIÓNS, PROGRAMAS, CONVENIOS E AXUDAS RECIBIDAS DAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS NO ANO 2016
Denominación:
Admón. Concedente - organismo::
Programa I. Axuda para o desenvolvemento das Xunta de Galicia
actividades ordinarias das organizacións sindicais Consellería de economía, emprego e industria
durante o ano 2016

Importe:
Período: Obxectivo:
240.259,53 € 01.01.2016 Axudas económicas ás centrais sindicais con representación no
a
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, para as actividades
31.10.2016 ordinarias que lle son propias, de acordo co disposto na normativa
legal vixente de aplicación e que se desenvolvan no ano 2016

Programa II. Axuda para a creación e/ou o Xunta de Galicia
funcionamento de gabinetes técnicos das Consellería de economía, emprego e industria
organizacións sindicais e para plans de formación
de cadros e delegadas e delegados sindicais

93.955,08 € 01.01.2016 Promover e apoiar o funcionamento dos gabinetes técnicos das
a
centrais sindicais nas actividades específicas das materias que lles
31.10.2016 son propias, así como a de facilitar e favorecer a formación de cadros
e delegadas e delegados sindicais

Axudas destinadas a accións de fomento da Xunta de Galicia
prevención de riscos laborais na Comunidade Consellería de economía, emprego e industria
Autónoma de Galicia no exercicio de 2016

119.243,22 € 01.01.2016 1.- Liña 1 da orde:
a
Acción nº 1. Formación intersectorial: cursos de 30 e 50 horas en
31.10.2016 prevención de riscos laborais para novos delegados de prevención e
traballadores.
2.- Liña 2 da orde:
Liña 2.3. Charlas divulgativas. Acción divulgativa de
sensibilización cara a adopción de medidas de seguridade e
saúde no sector agrario de Galicia.
Liña 2.3. Xornadas de prevención de riscos derivados da
exposición ao amianto: dipticos e carteis divulgativos.
Liña 2.3. Guía sindical sobre a avaliación ergonómica dos postos de
traballo para delegados de prevención.
Liña 2.2. Estudo sobre as condicións de seguridade e saúde no sector
agrario de Galicia.
574.693,63 € 24.09.2015 Accións de orientación profesional para o emprego e asistencia para
Ejercicio 2015:
a
o autoemprego articuladas en itinerarios personalizados de inserción
125.490,32 € 27.10.2016 profesional e dirixidas a mellorar as posibilidades de ocupación das
Ejercicio 2016:
persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de
449.203,31 €
Emprego de Galicia.
618.939,49 € 24.09.2016 Accións de orientación profesional para o emprego e asistencia para
Ejercicio 2016:
a
o autoemprego articuladas en itinerarios personalizados de inserción
140.304,51 € 27.10.2017 profesional e dirixidas a mellorar as posibilidades de ocupación das
Ejercicio 2017:
persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de
478.634,98 €
Emprego de Galicia.

Subvencións para a contratación de persoal técnico Xunta de Galicia
para a realización de actividades de información, Consellería de economía, emprego e industria
orientación e prospección de emprego no exercicio
2015.
Subvencións para a contratación de persoal técnico Xunta de Galicia
para a realización de actividades de información, Consellería de economía, emprego e industria
orientación e prospección de emprego no exercicio
2016.
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SUBVENCIÓNS, PROGRAMAS, CONVENIOS E AXUDAS RECIBIDAS DAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS NO ANO 2016
Denominación:
Admón. Concedente - organismo::
Asistencia técnica en prevención de riesgos Fundación para la prevención de riesgos
laborales a trabajadores y delegados de prevención laborales
de diferentes comarcas de provincias.

Importe:
Período: Obxectivo:
89.160,12 € 01.01.2016 Dotarse dun instrumento de asistencia técnica en prevención de
a
riscos laborais de carácter multisectorial orientado con especial
31.12.2016 incidencia á prevención de accidentes laborais, co que contribuír
á consecución da mellora das condicións de traballo dos
traballadores e traballadoras, mediante o asesoramento legal e
técnico a delegados e delegadas de prevención, de persoal e
traballadores e traballadoras de pemes e microempresas de todos os
sectores de actividade sobre a correcta aplicación da normativa de
prevención de riscos laborais.

Programa de actuacións
normalización lingüística

1.000,00 € 01.01.2016 Manter en galego a web www.ugtgalicia.org
a
Elaboración en galego do semanario dixital "Galicia Laboral"
30.11.2016 Elaborar e traducir documentos impresos e comunicacións internas e
externas
Utilizar a lingua galega no material divulgativo e informativo.
199.605,67 € 01.01.2016 Fomento da participación institucional dos axentes sociais en Galicia
a
30.11.2016
3.023,90 € 01.01.2016 Encontro sindical da muller
a
30.11.2016
15.000,00 € 01.01.2016 Mantemento do Servizo de atención cidadá
a
Realización de Xornadas de Prevención de Riscos Laborais e Acoso
31.10.2016 Laboral

en

materia

de Xunta de Galicia
Consellería de cultura, educación e ordenación
universitaria

Axuda directa derivada do cumprimento da lei Xunta de Galicia
17/2008 de Participación Institucional
Consellería de economía, emprego e industria
Subvencións para a realización de programas e/ou Concello de Vigo
actividades de promoción das mulleres no ano 2016 Concellería de Igualdade
Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo
e a Unión Comarcal da Unión Xeral de
Traballadores de Vigo, para axudar ao
financiamento das actividades da entidade para o
2016.
Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo
e a Unión Comarcal da Unión Xeral de
Traballadores de Vigo, para axudar ao
financiamento das actividades da entidade para o
2016.

Concello de Vigo
Concellería de participación cidadá

Concello de Vigo
Concellería de Emprego

Subvencións a entidades de iniciativa social sen Xunta de Galicia
ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres Vicepresidencia e consellería de presidencia,
en situación de especial vulnerabilidade
administracións públicas e xustiza
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19.058,70 € 22.08.2016 Facilitar a adquisición de experiencia laboral a persoas en situación
a
de desemprego.
30.09.2016 Fomento da contratación e inserción laboral.
Contribuír á existencia e funcionamento de diversas organizacións e
apoio aos seus proxectos.
Etc.
15.741,47 € 01.01.2016 Servizo de atención a mulleres en situación de especial
a
vulnerabilidade
30.09.2016

SUBVENCIÓNS, PROGRAMAS, CONVENIOS E AXUDAS RECIBIDAS DAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS NO ANO 2016
Denominación:
Subvencións dirixidas ás entidades de iniciativa
social sen ánimo de lucro para o fomento de
igaldade de oportunidades e a loita contra a
violencia de xénero para o ano 2016
Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo
e a Unión Comarcal de UGT Vigo, no marco do
fomento do emprego mediante o desenvolvemento
do proxecto ACTIVIGO.

Admón. Concedente - organismo::
Deputación provincial de Pontevedra

Importe:
Período: Obxectivo:
4.708,00 € 09.08.2016 Ante un mercado laboral feminino precarizado e desigualitario
a
respecto ao masculino, o obxectivo xeral é formar, sensibilizar e
31.12.2016 proporcionar ferramentas para contribuír a reverter esta situación.

Concello de Vigo
Concellería de Emprego

19.513,21 € 01.01.2016 Accións participativas e presenciais de información e difusión do
a
Plan de Garantía Xuvenil e do Programa de Activación para o
31.10.2016 emprego. Reunións de traballo. Xornadas. Charlas informativas.
Accións de información e difusión a través das TICs. Elaboración de
materiais informativos e divulgativos.
18.522,37 € 01.01.2016 Execución de dous cursos de limpeza de superficies e mobiliario en
a
edificios e locais, cos seguintes obxectivos fundamentais a conqueir
31.12.2016 pola actividade:
Adquirir as habilidades necesarias para desenvolver tarefas de
limpeza e mantemento de superficies e mobiliario en edificios e
locais, seleccionando as técnicas, útiles, produtos e máquinas para
garantir a higienización, conservación e mantemento das superficies
e mobiliario de cara á inserción laboral no sector.

Convenio de colaboración entre o Concello da Concello da Coruña
Coruña e a Unión General de Trabajadores de Concellería de Emprego
Galicia (UGT) para o desenvolvemento de dous
cursos de limpeza de superficies e mobiliario en
edificios e locais
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