
 

 

AS INXUSTIZAS DAS POLÍTICAS DE 

ALTURA 

Este documento vai dirixido ao Presidente da  Xunta de Galicia, Alberto Núñez 

Feijóo, ao Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco José Conde López, a 

Secretaria Xeral de Emprego, Covadonga Toca Carús, ao Presidente da nosa Deputación José 

Manuel Baltar e aos alcaldes e alcaldesas da nosa comarca e concellos limítrofes e 

representante limiao no Parlamento Galego. 

 

Unha vez mais o rural, e neste caso concreto; as entidades sen ánimo de lucro 

pequeniñas, do rural, de ámbito  municipal ou comarcal, pero legais e que teñen uns 

estatutos axustados a realidade son despreciados pola política de altura. 

¿Que é LIMISI? 

A nosa entidade, LIMISI, para a promoción e integración das persoas con 

diversidade funcional da Limia,  foi  constituída no ano 2002 para prestar un servizo 

de calidade ao colectivo de persoas con diversidade funcional da comarca de A Limia.  

Na actualidade, LIMISI atende á maioría das persoas con diversidade funcional da 

comarca a través das que se xestionan todo tipo de servizos de atención, educación, 

rehabilitación, formación, ocupación e emprego para este tipo de colectivo en risco 

de exclusión social. Tamén se levan a cabo programas de ocio e tempo libre, 

habilitación persoal e social das persoas con discapacidade, promoción do 

voluntariado, respiro familiar, etc. 

Por outra banda a comarca de A Limia, na que se asenta o noso proxecto, é 

unha comarca rural que conta con necesidades típicas en zonas rurais. A nivel social 

a problemática máis destacada por os axentes sociais son a alta taxa de desemprego, 

o descenso de poboación nas aldeas e o envellecemento das mesmas, a insuficiente 

atención ás desigualdades e marxinacións, a escasa oferta cultural, as deficientes 

comunicacións e servizos de transporte público e as escasas alternativas laborais e 

culturais. 

 



¿PORQUE ESTE DOCUMENTO? 

 

Queremos mostrar o noso desacordo coa convocatoria regulada pola ORDE do 
2 de maio de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de 
subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema 
nacional de garantía xuvenil, a través do Programa de cooperación coas entidades 
sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. 

Cremos que é unha convocatoria discriminatoria para entidades pequenas do 
rural.  Entidades que temos que facer moitos números para ter os nosos servizos 
abertos, entidades que teñen mínimas fontes de financiación,... Cremos que non se 
están valorando nin a traxectoria, nin os servizos que teñen en marcha as 
entidades,... Pódese dar o caso dunha entidade de ámbito municipal ou comarcal que 
conte con moitos mais servizos que unha entidade de ámbito autonómico. Conta 
mais o que pon nos estatutos da entidade no tocante ao ámbito de actuación ou 
servizos en marcha????? 

O que van conseguir este tipo de políticas é que todas as entidades 
modifiquemos os nosos estatutos e poñamos un ámbito que non sexa o axustado a 
realidade, só por conseguir algunha que outra axuda mais.  Isto é o que pretenden? 

Ou pretenden que entidades como a nosa, con un longo percorrido e traballo 
ben feito queden sen axudas autonómicas en favor de outras entidades grandes que 
xa contan con moitísimas mais fontes de financiación  ? 

  As entidades como a nosa vense dobremente penalizadas: nun primeiro 
momento e como indica o Artigo 8 limitando a contratación e nun segundo momento  
no artigo 17 nos criterios de valoración específicos apartado b)( adxunto DOG.). 

 
Con este texto pretendemos o apoio dos nosos representantes e que se teñan 

en conta as grandes dificultades e a precariedade coa que temos que convivir as 
entidades de ámbito comarcal ou municipal do rural.  

 
E que a Secretaría Xeral de Emprego Dona Covadonga Toca Carús e o 

Conselleiro de Economía, Emprego e Industria Don Francisco J. Conde López fagan 
unha corrección dos artigos 8.4 e artigo 17 b). 
 


