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ORDE do 17 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e
subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no
ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a contratación de axentes
de emprego e unidades de apoio, e se procede convocatoria 2018 e EXTRACTO. (DOG)
ORDE do 23 de xullo 2018 pola que se convocan subvencións no ámbito de colaboración
coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local
para o exercicio 2018 e EXTRACTO. (DOG)
ORDE do 6 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan
cen bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional
de grao superior que se inicien no curso académico 2018/19 nun centro con ensinanzas
sostidas con fondos públicos de Galicia (ED333A) e EXTRACTO. (DOG)
ORDE do 27 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso
ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais da Consellería do Mar e se
convoca a oferta de prazas para o curso académico 2018/19. (DOG)
RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2018 da Escola Galega de Administración Pública pola
que se convoca un curso de prevención de riscos laborais: primeiros auxilios, loita contra
incendios e evacuación. (DOG)

Boletín Oficial del Estado n°192 / xoves, 9 de de agosto de 2018
V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
- Extracto de la Orden de 1 de agosto de 2018 por la que se convocan subvenciones para el apoyo a
Agrupaciones Empresariales Innovadoras, correspondientes al año 2018

Diario Oficial de Galicia n°152 / xoves, 9 de agosto de 2018
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
- RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, pola que se fan
públicas as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 15 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia
número 63, do 2 de abril) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, de subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil
de concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos.
Consellería de Economía, Emprego e Industria
- ORDE do 17 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do
emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a
contratación de axentes de emprego e unidades de apoio, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 e EXTRACTO.
- ORDE do 23 de xullo 2018 pola que se convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a
contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2018 e EXTRACTO.

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
- ORDE do 23 de xullo de 2018 pola que se trasladan ensinanzas de formación profesional.
- ORDE 24 xullo 2018 pola que se modifica a autorización do Centro de Estudios Marcote, de Vigo.
- ORDE do 27 de xullo de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do colexio
de educación infantil e primaria Santo Paio de Abaixo do concello de Redondela.
- ORDE do 6 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan cen bolsas para a mocidade do
exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2018/19 nun
centro con ensinanzas sostidas con fondos públicos de Galicia (ED333A) e EXTRACTO.

Consellería do Medio Rural
- RESOLUCIÓN 26 xullo 2018 pola que se publica Convenio encomenda de xestión entre o Mº de
Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e a Consellería Medio Rural, para a realización
dos controis do Sistema de información dos mercados oleícolas (aceite de oliva e olivas de mesa).
Consellería do Mar
- ORDE do 27 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de
comedor nos centros residenciais da Consellería do Mar e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2018/19.

- RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2018 pola que se actualizan os prezos públicos determinados no
Decreto 143/2013, do 12 setembro, polo que se fixan os prezos públicos polos servizos de residencia
e comedor prestados nos centros de formación das familias marítimo-pesqueira e agroforestal, así
como os prezos de matrícula na Aula de Seguridade e Salvamento, dependentes desta consellería.
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Academia Galega de Seguridade Pública
- RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2018 pola que se convoca unha xornada sobre alertas por
enxames de abellas e niños de avespas.
Axencia Turismo de Galicia
- RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2018 pola que se dá publicidade aos premios concedidos ao
abeiro da Resolución do 2 de xaneiro de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos Premios Galicia Parabéns e se procede á súa
convocatoria para os anos 2018 e 2019.
Escola Galega de Administración Pública
- RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2018 pola que se convoca un curso de prevención de riscos laborais: primeiros auxilios,
loita contra incendios e evacuación.

Instituto Galego de Promoción Económica
- RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2018 pola que se dá publicidade á resolución de concesión das
axudas do Instituto para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas
galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios), cofinanciadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
IV. Oposicións e concursos
Servizo Galego de Saúde
- RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte
de Lemos, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión do posto de xefe/a do Servizo
de Neuroloxía do Hospital Universitario Lucus Augusti.
Universidade da Coruña
- ANUNCIO do 31 de xullo de 2018 polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola que
se convocan a concurso público prazas de profesor contratado doutor.
- ANUNCIO do 31 de xullo de 2018 polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola que
se convocan a concurso público prazas de persoal docente e investigador contratado.

Boletín Oficial da Coruña nº151 / xoves, 9 de agosto de 2018
Bergondo
- Subvencións municipais a deportistas individuais do Concello para o exercicio económico 2018.
- Convocatoria axudas para a escolarización de menores no Concello de Bergondo 2018-2019.
Narón
- Oferta de emprego público correspondente ao exercicio 2018.
- Oferta de emprego público extraordinaria correspondente ao exercicio 2018.
Outes
- Bases da convocatoria para a selección de auxiliar administrativo/a para servizos sociais - persoal
laboral temporal e creación de bolsa de emprego.

Boletín Oficial de Lugo nº182 / xoves, 9 de agosto de 2018
Monterroso
- Convocatoria selección de profesores escola de música e monitores para as actividades de ocio.
Ribeira de Piquín
- Convocatoria procedemento designación xuíz de paz substituto.

Boletín Oficial de Pontevedra nº153 / xoves, 9 de agosto de 2018
Baiona
- Extracto bases reguladoras e convocatoria para concesión subvencións de emerxencia social 2018
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