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Servizos Sociais
* SERVIZO DE ATENCIÓN ÁS DIFICULTADES DE MEMORIA.
Charla-coloquio: " Reserva Cognitiva: como poden as experiencias da vida axudar a miña memoria?"
Impartida por: Dra. Cristina Lojo-Seoane, Profesora da Facultade de Psicoloxía e membro da
Unidade de Psicoxerontoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.
Día: 21 de maio.
Hora: 20:30 h
Lugar: Casa da Cultura.

* PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA
O prazo para as novas inscricións para o curso 2018-2019 está aberto dende o 12 de abril ó 22 de
xuño (ámbolos dous incluídos). Información nos servizos sociais do concello dende as 12:30 ata as
15:00 ou chamando ó teléfono 981 516075.

Centro de Maiores
* Co galo do Día das Letras Galegas, o grupo de teatro "Trécolas" do Centro Social Municipal de
Maiores quere agasallar ós veciños coa representación da obra "As sospeitas do Aniceto".
Día: 23 de maio.
Hora: 11:00 h
Lugar: Casa da Cultura.

Cultura
*CONCURSO DE DEBUXO: O Concello de Boimorto está a organizar un concurso de debuxo para
todos os nenos/as empadroados no concello das etapas de infantil, primaria e secundaria. O concurso
"Ollando o teu concello", quere por en valor as persoas, a paisaxe, lugares segredos....do Concello de
Boimorto. As obras seleccionadas formarán parte do calendario 2019 que editará o concello.
Os nenos/as que acoden ó CEIP Armando Cotarelo Valledor terán información detallada deste
concurso, os que non asisten a este centro e estén interesados en participar poden informarse no
Concello.

Deportes
* O vindeiro 20 de maio de 2018 dende o Concello organizamos unha camiñata por unha das nosas
rutas máis importantes a “Ruta da Telleira”. Esta ruta circular que arrodea o núcleo de Boimorto ten
unha lonxitude de uns 10 Km. e unha dificultade media-baixa. A saída esta prevista para as 10:00
horas do domingo dende a Telleira de Boimil e contamos que dure unhas 2 horiñas. Durante este
percorrido estaremos acompañados por Cristina Carrión, Xefa Territorial de Medio Ambiente.
Inscrición ata o venres 18 chamando ao 981 51 60 20.

Emprego
* Subvencións ás entidades asociativas de traballadores autónomos
Data Fin Prazo: 04/06/18
Obxecto: Sufragar os gastos de organización interna e funcionamento das entidades asociativas de
persoas traballadoras autónomas de carácter intersectorial, coa finalidade de apoiar a consecución e
o cumprimento dos fins que lle son propios.
Entidades beneficiarias: Entidades asociativas de persoas traballadoras autónomas de carácter
intersectorial. Convocatoria: DOG n.º 85, do 3 de maio de 2018.
* Programa de incentivos á contratación e formación na empresa ordinaria das persoas mozas
desempregadas menores de 30 anos
O prazo xeral de presentación rematará o 30 de setembro de 2018
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Obxecto: Facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que
presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo. Por
medio desta convocatoria as empresas terán a posibilidade de obter axudas para a contratación e
formación por conta allea.
Personas beneficiarias: Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas
empregadoras e as empresas, autónomos, sociedades civís e as comunidades de bens que contraten
traballadoras ou traballadores por conta allea de acordo cos requisitos e condicións que se
establecen nesta orde. Convocatoria: DOG Núm. 72, do 13 de abril de 2018.
* Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria
O prazo xeral para a presentación rematará o 15 de outubro de 2018
Obxecto: Facilitar a inserción laboral das persoas desempregadas que presentan desvantaxes e
dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo todo isto a través de axudas para
a contratación e formación.
Persoas beneficiarias: Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas
empregadoras e as empresas, autónomos, sociedades civís e as comunidades de bens que contraten
traballadoras ou traballadores por conta allea de acordo cos requisitos e condicións que se
establecen nesta orde. Convocatoria: DOG Núm. 24, do 2 de febreiro de 2018.
* Programa de promoción do emprego autónomo
O prazo xeral para a presentación de solicitudes finalizará o 30 de setembro de 2018.
Obxecto: Promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais que faciliten a creación do
seu propio posto de traballo ás persoas desempregadas desenvolvendo a súa actividade como
persoas traballadoras autónomos ou por conta propia. Convocatoria: DOG nº 19 do 26 de xaneiro.
* Programa de fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación
O prazo xeral para a presentación de solicitudes finalizará o 31 de xullo de 2018.
Obxecto: Xerar emprego estable, especialmente de mulleres, maiores de 45 anos e parados de longa
duración e apoiando e dinamizando o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais promovidas
por persoas desempregadas, especialmente nos concellos rurais.
Beneficiarios: Empresas privadas calquera que sexa a forma xurídica que adopten, que cumpran as
condicións e os requisitos establecidos para cada tipo de axuda e nas que concorran. Entre outros
requisitos a empresa ten que ter un capital social máximo de 120.202,00 euros e que como mínimo o
50 por cento do seu capital social sexa de titularidade de promotores desempregados que creen o
seu propio posto de traballo na empresa Convocatoria: DOG núm. 19 do 26 de xaneiro de 2018.
* Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas
asalariadas
O prazo xeral para a presentación de solicitudes finalizará o 30 de setembro de 2018.
Obxecto: Incentivar a contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizada polas
persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais.
Persoas Beneficiarias. Persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola primeira
contratación que realicen con carácter indefinido durante o seu primeiro ano de actividade ou pola
segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido nos tres primeiros anos de
actividade. Convocatoria: DOG Núm. 19, do 26 de xaneiro de 2018.
*
Axudas
para
o
fomento
do
emprendemento
en
economía
social.
Fomento
do
emprego
en
cooperativas
e
sociedades
laborais
2018.
Fomento do acceso á condición de persoa socia 2018.
Data Fin Prazo: 01/10/18
Orde da convocatoria: Orde do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o
fomento do emprendemento en economía social (Programa APROL-Economía Social), cofinanciadas
parcialmente con cargo a fondos FEDER, convocandoas para o 2018 (DOG nº 18 do 25 de xaneiro de
2018).

Número 126 – Maio 2018 – Páxina 2 de 2

