Comisión Executiva

UGT é membro fundador de CES e DE CSI

NOVIDADES LEXISLATIVAS
Martes, 10 de xullo de 2018
-

Convenio colectivo persoal laboral concello de Mondoñedo. (BOP Lugo)
Acordo marco persoal funcionario concello de Mondoñedo. (BOP Lugo)

Boletín Oficial del Estado

nº166 / martes, 10 de xullo de 2018
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
- Orden EFP/737/2018, de 26 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros
titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo Profesores de la enseñanza pública.
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
- Resolución 3 julio 2018, Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se convoca
concurso ordinario nº300 para provisión de Registros Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA
- Resolución de 2 de julio de 2018, del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se publica el
Convenio con el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa, de la Fundación
Galicia Obra Social, para la realización de prácticas académicas externas.
MINISTERIO DE FOMENTO
- Resolución de 20 de junio de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la
que se publica el Convenio con la Xunta de Galicia y el Concello de Vigo, para la ejecución de los
accesos y nueva vialidad urbana del entorno de la Estación Intermodal de Vigo.

Diario Oficial de Galicia n°131 / martes, 10 de xullo de 2018
II. Autoridades e persoal
Consellería de Economía, Emprego e Industria
- ORDE do 27 de xuño de 2018 pola que se procede ao cesamento e nomeamento de membros do
Consello Galego de Cooperativas.
III. Outras disposicións
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
- RESOLUCIÓN 21 xuño 2018 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde
22 novembro 2017 (DOG nº 241, 21 decembro 2017), pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, réxime concorrencia competitiva, das axudas para o libro galego, no que se refire á
tradución para outras linguas de obras publicadas orixinariamente en galego e á tradución para o
galego de obras publicadas orixinariamente noutras linguas, así como para a súa edición.
Consellería de Política Social
- ORDE 27 xuño 2018 pola que se regulan bases que rexerán procedemento concesión de axudas
para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de
atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, e se convocan para o ano 2018
(cofinanciada polo FEDER no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020) e EXTRACTO.
Consellería do Medio Rural
- RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias
Agroalimentarias, pola que se dá publicidade á solicitude de modificación do prego de condicións da
denominación de orixe protexida Ribeira Sacra.
Consellería do Mar
- RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2018 pola que se autoriza o plan de xestión coa arte de boliche
entre os meses de xullo e outubro de 2018.
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda
- RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2018 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o
ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de ciencias, especialidade de bioloxía,
convocado pola Orde do 12 de abril de 2016, pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de
realización do terceiro exercicio.
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Universidade da Coruña
- ANUNCIO do 29 de xuño de 2018 polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola que
se convoca a concurso público unha praza de profesor contratado doutor.

Boletín Oficial da Coruña nº 130 / martes, 10 de xullo de 2018
Ames
- Inicio expediente para a elección de xuíz/a de paz substituto/a.
Laxe
- Bases que rexerán o procedemento de selección de persoal para a provisión, en réxime de dereito
laboral temporal, de 5 postos de peóns e 1 posto de oficial de segunda do Concello. Programa de
integración laboral da Deputación da Coruña.
Moeche
- Bases para a selección e contratación de persoal laboral temporal ao abeiro do Programa de
Integración Laboral (PIL) da Deputación da Coruña para o ano 2018.
Santiago de Compostela
C- . erros nas Bases específicas da convocatoria para a provisión dunha praza de arquitecto.

Boletín Oficial de Lugo n°157 / martes, 10 de xullo de 2018
XUNTA DE GALICIA Consellería de Economía, Emprego e Industria
- Convenio colectivo persoal laboral concello de Mondoñedo.
- Acordo marco persoal funcionario concello de Mondoñedo.

Boletín Oficial de Pontevedra n°132 / martes, 10 de xullo de 2018
Deputación Provincial
- Extracto convocatoria subvencións a entidades para actuacións e actividades de carácter turístico
durante o ano 2018.
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