
“Xornada sobre o Anteproyecto de Ley General de Subvenciones”

      

EAPN-Galicia, a  Coordinadora  Galega  de  ONGD  para  o
desenvolvemento e o CERMI Galicia organizan unha “Xornada sobre o
Anteproyecto  de  Ley  General  de  Subvenciones”.   O  obxectivo  da
xornada  seraá  ponñ er  en  comuá n  a  experiencia  do  Terceiro  Sector  na
tramitacioá n  da reforma  da Ley  38/2003 General  de Subvenciones  e
mailo seu impacto e principais novidades. Traá tase de valorar ata que
punto  este  proxecto  de  normativa  pon  en risco  a  supervivencia  a
moitas  entidades e ao propio Terceiro Sector. 

O  formato  seraá  un  coloquio  aberto  para  debate  e  propostas,  previa
unha exposicioá n do marco xeral, onde se facilitaraán materiais de apoio,
incluíándo  os  do  “Seminario  sobre  la  Ley  de  Subvenciones  y  el
Anteproyecto  de  Ley  General  de  Subvenciones”  organizado  pola
PLATAFORMA  DEL  TERCER  SECTOR  en  marzo.

Día: 5 de Xunñ o de 2014

Lugar:  Centro Social Novacaixagalicia (Rua Nova, 33) de Santiago de 
Compostela

                Organizan:
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10:00 Presentación.
10:10 Principais modificacións e riscos do anteproxecto.
- Introduccioá n e coordinacioá n Santiago Míáguez Caridad, abogado.
- Situacioá n actual da tramitacioá n. Julia Fernaández Quintanilla, Comisioá n
Permanente EAPN-Espanñ a (víáa Skype)
Participación de expertas das entidades do Terceiro Sector:
Patxi Hurtado. Ecos do Sur 
Ignacio Rodríáguez. COGAMI
Moá nica Permuy. Vicepresidenta EAPN Galicia. Fundacioá n Meninñ os
Sonia Caldas. Resp. Grupo Normativa EAPN Galicia. Down Galicia
11:20 Participación aberta e conclusións
11:45 Actuacións a realizar e presentación pública de conclusións.

A xornada eá  gratuita  e  estaá  aberta  a  calquera  persoa interesada,  en
particular  ONG  (accioá n  social,  cooperacioá n,  medio  ambiente...)  ou
institucioá ns, previa formalizacioá n da suá a inscricioá n ata o martes 3 de
xuño ás 14:00 por correo electroá nico cos seguintes datos:

-ASUNTO: XORNADA ANTEPROXECTO "LEY GENERAL DE 
SUBVENCIONES". 
-NOME e APELIDOS. 
-ENTIDADE/INSTITUCIÓN (se eá  o caso) 
-ACHEGAS:  preguntas, comentarios, propostas sobre a cuestioá n. 
Agradecemos recibilas coa inscrición.
Remitido a calquera dos seguintes enderezos: info@eapn-galicia.com   
proxectos@galiciasolidaria.org  ou cermi.galicia@once.es 
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