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CONSELLERÍA DE FACENDA

Resolución do 2 de decembro de 2009, da
Dirección Xeral da Función Pública, pola
que se anuncia a exposición das listaxes
definitivas de axudas aprobadas e dene-
gadas do Fondo de Acción Social do exer-
cicio 2008 para o persoal ao servizo da
Administración da Xunta de Galicia.

De conformidade co establecido na norma 6.2 dos
criterios de repartición do Fondo de Acción Social
da Xunta de Galicia para o exercicio económico do
ano 2008, aprobados polo Consello da Xunta de
Galicia do 30 de decembro de 2008 e publicados por
resolución da Dirección Xeral da Función Pública
do 18 de maio de 2009 (DOG número 104, do 29 de
maio), o anuncio de exposición das listaxes definiti-
vas de admitidos e excluídos publicarase no Diario
Oficial de Galicia.

Dado que nas listaxes preceptivas figuran datos de
carácter identificativo, de características persoais,
económicos ou de saúde protexidos pola Lei orgáni-
ca 15/1995, do 13 de decembro, cuxa publicación
pode lesionar o dereito constitucional á intimidade
dos solicitantes ou dos causantes das axudas, cóm-
pre realizar a publicación coas limitacións e reser-
vas establecidas no artigo 61 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común.

Dándolle cumprimento ao prescrito, esta dirección
xeral, transcorrido o prazo de alegacións previsto no
punto segundo da Resolución do 7 de setembro de
2009 (Diario Oficial de Galicia número 182, do 16
de setembro) e unha vez concluídos os traballos de
revisión das reclamacións presentadas,

RESOLVE:

Primeiro.-Publicar no Diario Oficial de Galicia,
como anexo a esta resolución, a distribución final da
concesión das axudas do Fondo de Acción Social do
exercicio 2008.

Segundo.-Facer públicas as listaxes definitivas de
axudas aprobadas e denegadas do Fondo de Acción
Social do exercicio 2008 na páxina web da Direc-
ción Xeral da Función Pública http://www.xun-
ta.es/dxfp/fas.htm.

Para o coñecemento íntegro do acto, os solicitantes
deberán introducir nos espazos habilitados para o
efecto o NIF e mais o código de impresión da súa
solicitude.

Terceiro.-Contra esta resolución poderán os intere-
sados interpoñer recurso de alzada ante a consellei-
ra de Facenda no prazo dun mes contado desde o día
seguinte ao da data de publicación desta resolución
no Diario Oficial de Galicia, de acordo co previsto
no artigo 114 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,

de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2009.

José Mª Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO 

Tipo de axuda Entradas Aprobadas Denegadas Importe euros 

1. Xubilación 1.074 319 755 729.480,85 

2. Discapacitados 1.031 772 259 1.123.919,56 

3. Fillos menores 7.298 7.121 177 1.867.178,22 

4. Est. por fillos 19.230 18.117 1.113 1.956.900,00 

5. Est. traballador 1.494 1.293 201 370.700,00 

6. Vivenda 659 438 221 715.689,21 

7. Maiores a cargo 1.508 1.321 187 788.822,16 

8. Gtos. sanitarios 4.460 4.037 423 424.165,00 

Total 36.754 33.418 3.336 7.976.855,00 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA

Resolución do 1 de decembro de 2009 pola
que se deixa sen efecto a Resolución do 20
de novembro de 2009 (publicada no Diario
Oficial de Galicia número 234, do 30 de
novembro), na que se procede á publica-
ción das subvencións concedidas en virtude
da Orde do 2 de febreiro de 2009, pola que
se regula a concesión de axudas por danos
provocados nos establecementos comer-
ciais, industriais, turísticos e mercantís e
nas infraestruturas enerxéticas e turísticas
de titularidade municipal, que desenvolve
o Decreto 13/2009, do 29 de xaneiro, de
medidas urxentes para a reparación dos
danos causados polo temporal acaecido en
Galicia a partir do 23 de xaneiro de 2009
(Diario Oficial de Galicia número 23, do 3
de febreiro).

Con data do 25 de novembro de 2009, no Diario
Oficial de Galicia número 231 publicou a Resolu-
ción do 4 de novembro de 2009 pola que se procede
á publicidade das subvencións concedidas ao abeiro
da Orde do 2 de febreiro de 2009, na que se regula
a concesión de axudas por danos provocados en
establecementos comerciais, industriais, turísticos e
mercantís e nas infraestruturas enerxéticas e turísti-
cas de titularidade municipal, pola que se desenvol-
ve o Decreto 13/2009, do 29 de xaneiro, de medidas
urxentes para a reparación dos danos causados polo
temporal acaecido en Galicia a partir do 23 de
xaneiro (procedemento administrativo IN532D).

Con data do 30 de novembro de 2009, no Diario
Oficial de Galicia número 234 publicouse a Resolu-
ción do 20 de novembro de 2009 pola que se proce-
de á publicación das subvencións concedidas en vir-
tude da Orde do 2 de febreiro de 2009, pola que se
regula a concesión de axudas por danos provocados


