Centro municipal de formación. Concello de Tui
Alvelos, 1. A Gándara. Guillarei. 36720 Tui
Tel.: 986.603949 Fax: 986.601859 E-e:cfo@concellotui.org

AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 1 ao 7 de ABRIL 2019

Luns, 1 de abril de 2019
Subvención plans de formación

Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueban las

bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal, para la
financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de
las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva. BOE
Axudas básicas de emerxencia

APROBACIÓN DAS BASES DAS AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA

PARA O ANO 2019 BOPPO
Premios provinciais xuventude

BASES DA III CONVOCATORIA DOS PREMIOS PROVINCIAIS Á

XUVENTUDE ANO 2019 BOPPO
Cursos español inmigrantes

BASES REGULADORAS DOS CURSOS DE ESPAÑOL PARA

PERSOAS INMIGRANTES PARA A PREPARACIÓN DO DELE A2 PARA O ANO 2019 BOPPO
Axudas estadías tempo libre

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral

da Igualdade, pola que se regula e se convoca para o ano 2019 o Programa de axudas para a
concesión das estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non
compartidas. DOGA
Selección entidades intervención educativa

RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2019 pola

que se publica a resolución do procedemento de selección de entidades privadas sen ánimo de lucro
para levar a cabo unha intervención educativa integral con persoas menores que teñan que cumprir
medidas xudiciais e outras actuacións de medio aberto previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de
xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores nas provincias de Lugo, Ourense e
Pontevedra. DOGA
Legalidade urbanística

RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2019 pola que se convoca o V

Congreso da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística sobre disciplina urbanística: estado do
urbanismo e retos para o futuro. DOGA

Martes, 2 de abril de 2019
Subvencións comerciantes

ORDE do 13 de marzo de 2019 pola que se establecen as

bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás
asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e
prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento CO300A).

DOGA
Subvencións comerciantes

ORDE do 13 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases

reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións
de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións, para a revitalización
do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización
comercial, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento CO300B). DOGA
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Estadías termais

ORDE do 25 de marzo de 2019 pola que se regula a oferta de prazas para as

estadías e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2019 e se realiza a súa
convocatoria. DOGA

Tratamentos talasoterapia

ORDE do 25 de marzo de 2019 pola que se regula a oferta de

prazas para as estadías e o tratamento dentro do programa de Benestar a través de talasoterapia 2019
e se realiza a súa convocatoria. DOGA

Mércores, 3 de abril de 2019
Axudas organismos de investigación

Orden CNU/384/2019, de 2 de abril, por la que se

aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas del Subprograma Estatal de
Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico del Programa Estatal de Generación
de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, destinadas a organismos de
investigación y de difusión de conocimientos y de infraestructuras de investigación. BOE

Axudas protección civil

ORDE do 18 de marzo de 2019 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, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de
procedemento PR460A). DOGA

Pagamento por menores

ORDE do 20 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases

polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores
de tres anos para o ano 2019 (código de procedemento BS410A). DOGA

Xoves, 4 de abril de 2019
Programa mocidade residente no exterior

RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2019, da

Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regula e se convoca para o ano 2019 o programa de
axudas para a participación no programa Aventúrate con Galicia, dirixido a mozos e mozas de orixe
galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas e que residan no exterior (código de
procedemento PR930B). DOGA

Probas conselleiro seguridade

RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de

Mobilidade, pola que se convoca a realización das probas dirixidas á obtención e renovación do
certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por
ferrocarril.
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DOGA

Venres, 5 de abril de 2019
Premio nacional de televisión

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección General

de Industrias Culturales y Cooperación, por la que se convoca el Premio Nacional de Televisión
correspondiente al año 2019. BOE
Subvencións creación escénica

RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2019 pola que se aproban as

bases reguladoras de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, á creación escénica e se
convocan para o ano 2019. DOGA

Adhesión á marca Fest Galicia

RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019, conxunta da Axencia

Galega das Industrias Culturais e da Axencia Turismo de Galicia, pola que se establecen as condicións
de adhesión á marca Fest Galicia e para a realización de contratos de patrocinio con entidades privadas
para festivais de música profesionais que se celebran desde o 1 de xuño de 2019 ao 30 de setembro de
2019, considerados estratéxicos para o territorio xa que xeran un retorno publicitario para as marcas
Fest Galicia e Xacobeo Galicia 2021. DOGA

Sábado, 6 de abril de 2019
Premios Defensa

Orden DEF/395/2019, de 1 de abril, por la que se establecen las bases

reguladoras de la concesión de los Premios Defensa BOE

