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CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO

NORMATIVA
BOPPO PONTEVEDRA
Consellería de Economía, Emprego e Industria
•

CONVENIO COLECTIVO DO SECTOR DE LIMPEZA DE EDIFICIOS E LOCAIS PDF

DOGA
Consellería de Economía, Emprego e Industria
•

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se acorda
revogar e deixar sen efecto a Instrución 2/2013, do 19 de marzo, da Dirección Xeral de Industria,
Enerxía e Minas, sobre a interpretación e aplicación do Regulamento de instalacións térmicas en
edificios (RITE) respecto da temperatura e caudal de auga quente sanitaria (AQS) determinados
polo Código técnico da edificación (CTE).

AXUDAS PUBLICADAS
Consellería de Economía, Emprego e Industria
•

•

•

•

TR341K Programa I: subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco
dos servizos de axuste persoal e social dos CEE regulado no capítulo II. ORDE do 8 de
agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de
emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se
procede á súa convocatoria para as anualidades 2019-2020. 38293 Descargar PDF
TR341E e TR341N Programa II: axudas para a creación de postos de traballo estables,
adaptación de postos e asistencia técnica para os CEE, regulado no capítulo III. ORDE do 8
de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de
emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se
procede á súa convocatoria para as anualidades 2019-2020. 38293 Descargar PDF
TR341M Programa III: axudas ao financiamento parcial do custo salarial das persoas con
discapacidade nos CEE, regulado no capítulo IV. ORDE do 8 de agosto de 2019 pola que se
establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de
promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria
para as anualidades 2019-2020. 38293 Descargar PDF
TR342A Programa emprega discapacidade e exclusión. ORDE do 14 de agosto de 2019 pola
que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de
incentivos á contratación, formación e emprego con apoio, e se procede á súa convocatoria para o
ano 2019 (código de procedemento TR342A). 38154 Descargar PDF
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SI452A Programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade
entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á
asignación tributaria do 0,7% do IRPF.
IN421V Subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en PEME e grande empresa do
sector industrial (Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria).
BS403D Axudas para a creación/construción de escolas infantís 0-3 en poligonos industriais e
outros contornos laborais..
IG638A Axudas do Igape para a contratación de xestores de internacionalización, cofinanciadas
polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.
IN845A Axudas para a consolidación e a estruturación das unidades de investigación competitivas
nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia.
IG502A Axudas para a incorporación de novos titulados a actividades de mellora competitiva das
empresas (Programa Talento Industria 4.0), cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco
do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

CURSOS
Academia Galega de Seguridade Pública
•

RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2019 pola que se convocan cursos descentralizados no ámbito da
formación continua para o persoal das agrupacións de voluntarios/as de protección civil da
Comunidade Autónoma de Galicia.

•

RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2019 pola que se convocan cursos descentralizados para realizar
6 edicións do curso básico de protección civil.

Fundación Galicia Europa
•

PR816A Prazas para o desenvolvemento dunha actividade formativa de especialización en
financiamento comunitario do Programa TecEuropa.

Escola Galega de Administración Pública
•

RESOLUCIÓN do 19 de agosto de 2019 pola que se convoca un curso de prevención de riscos
laborais para o persoal dos servizos de prevención e defensa de incendios forestais. 37666
Descargar PDF
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