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II. AUTORIDADES E PERSOAL

a) CESAMENTOS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

— Orde do 23 de xaneiro de 2009 pola que
se dispón o cesamento, por petición pro-
pia, de membros do Comité Ético de
Investigación Clínica de Galicia. 2.274

b) NOMEAMENTOS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

— Orde do 23 de xaneiro de 2009 pola que
se nomean novos membros do Comité Éti-
co de Investigación Clínica de Galicia. 2.274

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE
E DO BENESTAR

— Orde do 19 de xaneiro de 2009 pola que
se regula o procedemento de adxudica-
ción de estadías nas residencias de tempo
libre dependentes da Vicepresidencia
para o ano 2009. 2.275

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

— Orde do 27 de xaneiro de 2009 pola que
se regula o exercicio dos dereitos electo-
rais do persoal ao servizo da Comunidade
Autónoma de Galicia, nas eleccións ao
Parlamento de Galicia do día 1 de marzo
de 2009. 2.278

— Orde do 2 de febreiro de 2009 pola que
se establecen as bases reguladoras e se
convoca a concesión de axudas destina-
das a sufragar os gastos extraordinarios en
que incorresen as entidades locais como
consecuencia directa do temporal acaeci-
do en Galicia a partir do 23 de xaneiro. 2.279

— Corrección de erros.-Resolución do 27 de
xaneiro de 2009 pola que se fan públicas
as candidaturas presentadas nas xuntas
electorais provinciais da Coruña, Lugo,
Ourense e Pontevedra, para as eleccións
ao Parlamento de Galicia. 2.283

— Resolución do 2 de febreiro de 2009 pola
que se fan públicas as candidaturas pro-
clamadas polas xuntas electorais provin-
ciais da Coruña, Lugo, Ourense e Ponte-
vedra, para as eleccións ao Parlamento de
Galicia do día 1 de marzo de 2009. 2.283

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E FACENDA

— Orde do 2 febreiro de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras e se con-
voca a concesión de axudas e subvencións
por danos persoais, previstas no Decre-
to 13/2009, do 29 de xaneiro, de medidas
urxentes para a reparación dos danos cau-
sados polo temporal acaecido en Galicia a
partir do 23 de xaneiro. 2.295

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES

— Orde do 30 de xaneiro de 2009 pola que
se regula concesión de axudas para com-
pensar os danos sufridos en establece-
mentos comerciais, mercantís, indus-
triais, turísticos e deportivos, situados en
instalacións portuarias de titularidade
autonómica como consecuencia dos
estragos producidos polo temporal no
mes de xaneiro de 2009. 2.299

— Orde do 2 de febreiro de 2009 pola que se
desenvolven as medidas urxentes previs-
tas no Decreto 13/2009, do 29 de xaneiro,
para a reparación dos danos que, causados
polo temporal acaecido en Galicia os días
23 e 24 de xaneiro, afectasen a rede de
estradas locais e os seus elementos funcio-
nais e auxiliares de titularidade pública. 2.302

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

— Corrección de erros.-Orde do 12 de
xaneiro de 2009 pola que se convocan,
en colaboración coa Secretaría Xeral de
Política Lingüística, cursos preparatorios
ás probas para acadar os certificados de
lingua galega, Celga, que se realizarán
nas escolas oficiais de idiomas de Gali-
cia no ano 2009. 2.303

— Orde do 14 de xaneiro de 2009 pola que
se autoriza o cambio de denominación do
centro público de educación e promoción
de adultos de Pontevedra (Pontevedra). 2.303

— Orde do 15 de xaneiro de 2009 pola que se
convocan os premios extraordinarios de for-
mación profesional específica de grao supe-
rior correspondentes ao curso 2007-2008. 2.304
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CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA

— Orde do 2 de febreiro de 2009 que regu-
la a concesión de axudas por danos pro-
vocados nos establecementos comerciais,
industriais, turísticos e mercantís e nas
infraestruturas enerxéticas e turísticas
de titularidade municipal, pola que se
desenvolve o Decreto 13/2009, do 29 de
xaneiro, de medidas urxentes para a
reparación dos danos causados polo tem-
poral acaecido en Galicia a partir do día
23 de xaneiro de 2009. 2.309

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

— Orde do 22 de decembro de 2008 pola que
se aproba o deslindamento do monte
Lagoa, número 300 do Catálogo de montes
de utilidade pública da provincia de Ponte-
vedra, pertencente á entidade local menor
de Queimadelos, no concello de Mondariz. 2.316

— Corrección de erros.-Orde do 29 de
decembro de 2008 pola que se modifica a
Orde do 18 de xullo de 2008 pola que se
establecen as bases reguladoras das axu-
das en concorrencia competitiva para a
implantación de servizos de xestión, subs-
titución e aconsellamento, e se convocan
para o ano 2009. 2.318

— Orde do 2 de febreiro de 2009 pola que
se convocan axudas para as explotacións
agrícolas e gandeiras ao abeiro do Decre-
to 13/2009, do 29 de xaneiro, de medidas
urxentes para a reparación dos danos
causados polo temporal acaecido en
Galicia a partir do 23 de xaneiro. 2.319

CONSELLERÍA DE CULTURA
E DEPORTE

— Orde do 2 de febreiro de 2009 pola que se
regula a concesión de axudas a concellos
de Galicia para compensar os danos sufri-
dos en instalacións deportivas de titulari-
dade pública polos efectos do temporal
acaecido en Galicia os días 23 e 24 de
xaneiro de 2009. 2.327

— Resolución do 23 de xaneiro de 2009, da
Dirección Xeral de Creación e Difusión
Cultural, pola que se fan públicos os códi-
gos de identificación do censo de asocia-
cións e entidades culturais de Galicia,
correspondentes ao ano 2008. 2.331

CONSELLERÍA DE SANIDADE

— Orde do 13 de xaneiro de 2009 pola que
se crean determinados ficheiros de datos
de carácter persoal na Consellería de
Sanidade e no Servizo Galego de Saúde. 2.336

— Orde do 23 de xaneiro de 2009 pola que
se establecen as bases e se convocan, en
réxime de concorrencia competitiva, sub-
vencións para o cofinanciamento de pro-
xectos de promoción de estilos de vida
saudables nos concellos de Galicia. 2.337

CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO
SOSTIBLE

— Corrección de erros.-Orde do 2 de xanei-
ro de 2009 pola que se convoca e regula,
en réxime de concorrencia competitiva, a
concesión de axudas destinadas a pro-
xectos de mellora da xestión ambiental
dos subprodutos das explotacións gan-
deiras, non porcinas, en Galicia para o
ano 2009. 2.344

— Corrección de erros.-Orde do 19 de xanei-
ro de 2009 pola que se establecen as
bases reguladoras e se convocan para o
ano 2009 as axudas para a prevención de
ataques de lobo ao gando. 2.344

CONSELLERÍA DE TRABALLO

— Orde do 26 de xaneiro de 2009 pola que
se regula o exercicio de dereito ao voto
das persoas traballadoras por conta allea
nas eleccións ao Parlamento de Galicia
convocadas para o día 1 de marzo de
2009 polo Decreto 1/2009, do 5 de
xaneiro. 2.344

CONSELLERÍA DE VIVENDA
E SOLO

— Orde do 2 de febreiro de 2009 pola que
se establecen as bases reguladoras e se
convoca a concesión de axudas destina-
das a sufragar os danos causados en
vivendas e instalacións complementarias
polo temporal acaecido en Galicia a par-
tir do 23 de xaneiro. 2.345

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

— Corrección de erros.-Orde do 18 de xullo
de 2008 pola que se convoca proceso
selectivo de consolidación de emprego
para o ingreso no corpo superior de
administración da Xunta de Galicia, sub-
grupo A1. 2.352
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