Comisión Executiva UGT-Galicia
UGT é membro fundador da CES e da CSI

NOVIDADES LEXISLATIVAS
Xoves, 11 de outubro de 2018
−
−
−

−

DECRETO 125/2018, do 27 de setembro, polo que se nomea conselleiro maior do Consello
de Contas de Galicia a José Antonio Redondo López. (DOG)
ORDE do 3 de outubro de 2018 pola que se regulan os permisos ao persoal da
Comunidade Autónoma de Galicia en relación coas eleccións sindicais aos órganos de
representación do persoal ao servizo da Administración da Xunta de Galicia. (DOG)
RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do
Servizo Galego de Saúde, pola que se autorizan e se publican diversos acordos adoptados
pola Comisión Central de Seguimento do Pacto sobre selección de persoal estatutario
temporal do Sistema público saúde de Galicia (DOG nº 123, do 30 de xuño de 2016). (DOG)
Convenio colectivo del grupo Marítima Davila, SA. (BOE)
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I. Disposiciones generales
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
- Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diésel oil y gasoil del primer y segundo s II.
Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
- Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
- Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo del grupo Marítima Davila, SA.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
- Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica
la de 6 de julio de 2018, por la que se establecen disposiciones para la campaña atún rojo 2018 para
los buques artesanales del Mediterráneo incluidos en el epígrafe c) del artículo 4. 2 de la Orden
APM/400/2018, de 17 de abril, por la que se modifica la Orden APM/264/2017, de 23 de marzo, por la
que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo.
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
- Resolución de 12 de septiembre de 2018, Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental,
por la que se formula informe de impacto ambiental del Proyecto constructivo de actuaciones
medioambientales en el área recreativa del río Neira, término municipal de Baralla (Lugo).
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II. Autoridades e persoal
Presidencia da Xunta de Galicia
- DECRETO 125/2018, do 27 de setembro, polo que se nomea conselleiro maior do Consello de Contas de Galicia a José
Antonio Redondo López.

III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
- ORDE do 10 de outubro de 2018 pola que se modifica o artigo 11 da Orde do 15 de decembro de
2017 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2018,
en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria
destinado a asociacións de veciños, confederacións, federacións ou unións de asociacións de
veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia
(Diario Oficial de Galicia número 4, do 5 de xaneiro).
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- RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade aos convenios de
colaboración subscritos por esta consellería no segundo cuadrimestre do ano 2018.
Consellería de Facenda
- ORDE do 3 de outubro de 2018 pola que se regulan os permisos ao persoal da Comunidade Autónoma de Galicia en relación
coas eleccións sindicais aos órganos de representación do persoal ao servizo da Administración da Xunta de Galicia.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
- RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería, pola que se
lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos pola Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio durante o segundo cuadrimestre do ano 2018.
Consellería de Política Social
- RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se dá publicidade
aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no segundo cuadrimestre do ano 2018.
Axencia Turismo de Galicia
- RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2018, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao
abeiro da Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para
a concesión en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións á cooperación entre pequenos
operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e
recursos, así como para o desenvolvemento e a comercialización do turismo, cofinanciadas co Fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se
anuncia a convocatoria para o ano 2018 (Diario Oficial de Galicia número 22, do 31 de xaneiro).
Servizo Galego de Saúde
- RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se autorizan e se publican
diversos acordos adoptados pola Comisión Central de Seguimento do Pacto sobre selección de persoal estatutario temporal do
Sistema público de saúde de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 123, do 30 de xuño de 2016).

IV. Oposicións e concursos
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
- ORDE 3 de outubro de 2018 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo
unitario para o ingreso nos corpos da policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
- C. erros. Resolución do 4 de setembro de 2018 pola que se fai pública a relación de persoal
aspirante que superou o procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de Música e Artes
Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocado pola Orde
do 20 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril).
V. Anuncios
Concello de Abegondo
- Convocatoria pública subvencións a entidades sen ánimo lucro e comisións festas, anualidade 2018.
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Deputación Provincial da Coruña
- Extracto modificación bases reguladoras da convocatoria de axudas á realización de actividades
e/ou actuacións no desenvolvemento da iniciativa empresarial (PEL-Emprende Actividades 2018)

Boletín Oficial de Lugo nº234 / xoves,11 de outubro de 2018
DEPUTACIÓN PROVINCIAL
- Convocatoria e bases para concurso-oposición dunha praza de dinamizador/a de xestión cultural.
- Convocatoria e bases concurso-oposición dunha praza de técnico/a de comunicación audiovisual.
- Modificación do apartado II D Oferta de Emprego Público ano 2017.
Barreiros
- Bases para a selección de funcionario/a de carreira para unha praza de traballador/a social.
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Crecente
- Convocatoria contratación reximen laboral temporal a xornada completa dunha traballadora social. 2
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