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CONSELLERÍA DE CULTURA
E DEPORTE

Orde do 16 de abril de 2009 pola que se
declara de interese galego a Fundación
Xavier Pousa e se ordena a súa inscrición no
Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Con data do 2 de abril de 2009 foi publicada no
Diario Oficial de Galicia a Orde da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do
11 de marzo de 2009 pola que se clasifica de intere-
se a Fundación Xavier Pousa, adscribíndoa á Conse-
llería de Cultura e Deporte, que exercerá plenamen-
te o protectorado sobre ela.

Esta fundación, de acordo co establecido no artigo
6 dos seus estatutos, ten como obxecto a promoción,
difusión, catalogación, custodia e conservación da
obra pictórica e documental de Xavier Pousa.

O fomento, promoción e difusión de toda clase de
iniciativas artísticas, culturais e educativas relacio-
nadas coas inquedanzas culturais, sociais e intelec-
tuais do artista, así como aquelas que promovan os
valores paisaxísticos, a posta en valor dos diferentes
espazos do territorio e o desenvolvemento sociocul-
tural e económico da comarca do Baixo Miño.

Por iso, en virtude das competencias que me confire
o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, regulado-
ra da Xunta e da súa Presidencia, e segundo o estable-
cido no artigo 5 da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de
fundacións de interese galego, e no artigo 32.3º a) do
Regulamento de organización e funcionamento do pro-
tectorado das fundacións de interese galego, aprobado
polo Decreto 248/1992, do 18 de xuño,

DISPOÑO:

Primeiro.-Declarar de interese galego a Fundación
Xavier Pousa, xa que os seus estatutos cumpren as
prescricións que para tal efecto sinala a vixente lexis-
lación en materia de fundacións de interese galego.

Segundo.-Ordenar a inscrición da Fundación
Xavier Pousa no Rexistro de Fundacións de Interese
Galego da Consellería de Cultura e Deporte, para os
efectos constitutivos que sinala a Lei 12/2006, do 1
de decembro, de fundacións de interese galego.

Terceiro.-Esta fundación queda sometida ao dis-
posto na normativa de xeral aplicación, en especial,
á obriga de dar publicidade suficiente ás súas acti-
vidades e á ausencia de ánimo de lucro na presta-
ción dos seus servizos. Tamén queda obrigada a ren-
derlle contas anualmente ao protectorado e a xustifi-
car, a través dunha memoria anual, o cumprimento
da finalidade fundacional, así como a presentar o
plan de actuación, con anterioridade ao inicio do
exercicio económico para o que se formula e a soli-
citar as preceptivas autorizacións do protectorado.

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2009.

Ánxela Bugallo Rodríguez
Conselleira de Cultura e Deporte

CONSELLERÍA DE TRABALLO

Resolución do 14 de abril de 2009, da
Dirección Xeral de Promoción do Empre-
go, pola que se dispón a publicación, no
Diario Oficial de Galicia, dos acordos
sobre a taxa sectorial de estabilidade aca-
dados ao abeiro da Orde do 16 de decem-
bro de 2008 pola que se establece o proce-
demento e os requisitos necesarios para
acadar os acordos sobre a taxa de estabi-
lidade en sectores de actividade.

A Orde do 16 de decembro de 2008 (DOG nº 247,
do 22 de decembro) pola que se establece o proce-
demento e os requisitos para acadar os acordos sobre
a taxa de estabilidade en sectores de actividade,
establece no artigo 2 os sectores produtivos que
poderán ser obxecto de acordo sobre a taxa sectorial
de estabilidade, para os efectos de determinar as
taxas de estabilidade inicial e mínima destes secto-
res para poder acceder aos incentivos establecidos
na Orde do 30 de decembro de 2008 pola que se
establecen as bases reguladoras do programa de
incentivos a plans empresariais de estabilidade
laboral, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e
se procede á súa convocatoria para o ano 2009 (DOG
nº 10, do 15 de xaneiro), que dispón no artigo 6 que
os citados acordos serán obxecto de publicación no
Diario Oficial de Galicia.

Consonte o anterior, a Dirección Xeral de Promo-
ción do Emprego

ACORDA:

Primeiro.-Publicar a taxa de estabilidade inicial
do sector e a taxa de estabilidade mínima que debe-
rán acadar as empresas do sector coas contratacións
que se realicen no período de outubro 2008 a setem-
bro 2009, establecidas nos acordos recollidos nas
actas: acta 1/09, de marzo de 2009, para o sector de
transportes de mercadorías por estrada de Lugo,
acta 1/09, do 12 de marzo de 2009, para o sector do
comercio de alimentación de Lugo, acta 1/09, do 10
de marzo de 2009, para o sector do comercio do
metal de Lugo, acta 1/09, do 10 de marzo de 2009,
para o sector do siderometal de Lugo, que constan
en poder do Consello Galego de Relacións Laborais
e son as seguintes:

Actividade, T.E Inicial, T.E. Mínima.

Transportes de mercadoría por estrada de Lugo,
30%, 35%.

Comercio de alimentacion de Lugo, 35%, 40%.

Comercio do metal de Lugo, 35%, 40%.

Siderometal de Lugo, 35%, 40%.

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2009.

Álvaro Ansias Bacelar
Director xeral de Promoción do Emprego


