DEREITO

REVISTA
GALEGA
DE

SOCIAL

RELACIÓN DE NORMAS PUBLICADAS NO DIARIO
OFICIAL DE GALICIA (DOG)

LEXISLACIÓN

Lei 6/2002, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2003.
(DOG 30.12.2002)
Decreto 256/2002, do 24 de xullo, polo que se determina o calendario laboral para o
ano 2003 na Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 12.08.2002)
Orde do 13 de xuño de 2002 pola que se fixa o prezo de venda ó público da publicación Riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos.
(DOG 01.07.2002)
Orde do 26 de xuño de 2002 pola que se establecen as bases que rexen as axudas e
subvencións para o exercicio de 2002 da Consellería de Familia e Promoción do
Emprego, Muller e Xuventude para a contratación por parte das entidades locais de traballadores desempregados beneficiarios do Programa Labora: Xuventude con Experiencia, para a realización de obras ou servicios de interese xeral e social, e se procede á
súa convocatoria.
(DOG 03.07.2002)
Orde do 5 de xullo de 2002 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2002 do programa de fomento da estabilidade e da contratación por conta
allea de colectivos desfavorecidos.
(DOG 12.07.2002)
Orde do 5 de xullo de 2002 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2002 do programa de incentivos á contratación indefinida con orixe en
plans empresariais de incremento da estabilidade laboral.
(DOG 15.07.2002)
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Orde do 5 de xullo de 2002 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2002 dos programas de fomento dos contratos en prácticas e para a innovación tecnolóxica.
(DOG 15.07.2002)
Orde do 5 de xullo de 2002 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2002 das axudas a empresarios autónomos sen asalariados pola contratación do seu primeiro traballador fixo.
(DOG 15.07.2002)
Orde do 9 de xullo de 2002 pola que se nomean novos membros do Consello Galego de
Relacións Laborais, en representación da Confederación de Empresarios de Galicia.
(DOG 19.07.2002)
Orde do 11 de xullo de 2002 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2002 do réxime de axudas e subvencións ás empresas cualificadas como
iniciativas de emprego de base tecnolóxica (Iebts).
(DOG 26.07.2002)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 07.08.2002)
Orde do 24 de xullo de 2002 pola que se modifica a do 18 de marzo de 2002 pola que
se regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas
de cooperación con órganos e organismos das administracións públicas distintas da local,
universidades e entidades sen ánimo de lucro para o exercicio do ano 2002, e se procede
á súa convocatoria.
(DOG 08.08.2002)
Orde do 3 de setembro de 2002 pola que se modifica, como consecuencia dunha ampliación de crédito, a Orde do 12 de abril de 2002 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións
formativas experimentais e complementarias do Plan FIP cofinanciadas polo Fondo Social
Europeo na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ó exercicio do ano 2002.
(DOG 16.09.2002)
Orde do 2 de outubro de 2002 pola que se modifica a do 22 de novembro de 2001 pola
que se establece a convocatoria pública para a programación de cursos do Plan Nacional
de Formación e Inserción Profesional na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ó exercicio do ano 2002.
(DOG 09.10.2002)
Orde do 4 de novembro de 2002 pola que se nomean novos membros do Consello Galego de Relacións Laborais, en representación do sindicato UGT-Galicia.
(DOG 13.11.2002)
Orde do 13 de novembro de 2002 pola que se clasifica como de interese benéfico-social
a Fundación Milenio.
(DOG 25.11.2002)
Orde do 15 de novembro de 2002 pola que se establece a convocatoria pública para a
programación de cursos do Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional na
Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ó exercicio do ano 2003.
(DOG 27.11.2002)
Orde do 20 de decembro de 2002 pola que se determinan os servicios mínimos dirixidos
a garanti-los servicios esenciais durante a folga convocada polos representantes dos traballadores da empresa Severiano Gestión, S.L., adxudicataria do contrato de xestión da
documentación clínica do Complexo Hospitalario Juan Canalejo-Marítimo Oza da Coruña,
durante os días 8, 9. 15, 16, 22, 23, 29, 30 de xaneiro de 2003 e 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 27
de febreiro de 2003.
(DOG 27.12.2002)
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Resolución do 7 de agosto de 2002, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que
dispón o rexistro e a inscrición, no Diario Oficial de Galicia, do acordo de adhesión da
Fundación Pública Escola de Administración Sanitaria (Fegas), ó convenio colectivo para
o persoal laboral do sector sanitario de Galicia, xestionado por fundacións públicas sanitarias ou emrpesas públlicas.
(DOG 30.09.2002)
Resolución do 16 de setembro de 2002, da dirección Xeral de Relacións Laborais, pola
que se ordena a publicación do texto do acordo subscrito polos representantes da Administración autonómica e as organizacións sindicais Comisións Obreiras (CC.OO.), Unión
Xeral de Traballadores (UGT) e Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSICSIF), representadas na Mesa Xeral de Negociación de Funcionarios e no Comité Intercentjros do Persoal Laboaral, así como na comisión de concesión das axudas de acción
social do ano 2002, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o 12 de setembro de
2002 sobre criterios de reparto do fondo de acción social para o persoal da Xunta de
Galicia para o ano 2002.
(DOG 30.09.2002)
Resolución do 19 de novembro de 2002, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola
que se lle dá publicidade ó laudo arbitral, para a solución do conflicto sobre a composición do comité intercentros e a comisión negociadora do convenio colectivo da empresa
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A.
(DOG 28.11.2002)
Resolución do 11 de novembro de 2002, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola
que se ordena o rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo adoptado pola comisión paritaria do IV convenio colectivo único para o persoal laboral da
Xunta de Galicia, na súa xuntanza do 16 de outubro de 2002, sobre inclusión de categorías profesionais no anexo II do convenio.
(DOG 29.11.2002)
Resolución do 5 de decembro de 2002, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se
anuncia a exposición pública das listas definitivas das solicitudes admitidas e excluídas
dos programas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2002 para o
persoal ó servicio da Administración de xustiza destinado na Comunidade Autónoma de
Galicia.
(DOG 20.12.2002)
Resolución do 23 de decembro de 2002, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola
que se ordena o rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo adoptado pola comisión negociadora de modificación do IV convenio colectivo único para o
persoal laboral da Xunta de Galicia, na súa xuntanza do 19 de decembro de 2002, sobre
inclusión da disposición adicional décimo sétima.
(DOG 24.12.2002)
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