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Resolución do 8 de marzo de 2005, da
Delegación Provincial da Coruña, pola
que se dispón o rexistro, o depósito e a
publicación, no Diario Oficial de Galicia,
do convenio colectivo da empresa Moyresa
Molturación y Refino, S.A.

Visto o expediente do convenio colectivo da empre-
sa Moyresa Molturación y Refino, S.A. (código con-
venio 1502912), que tivo entrada nesta Delegación
Provincial da Consellería de Asuntos Sociais,
Emprego e Relacións Laborais o día 25-11-2004,
cuberto o día 1-3-2005 e subscrito pola parte eco-
nómica pola empresa e pola parte social polo comité
de empresa o día 28-10-2004, de conformidade co
disposto no artigo 90.2º e 3º do Real decreto lexis-
lativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba
o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballa-
dores, Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre
rexistro e depósito de convenios colectivos de tra-
ballo, e Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo,
sobre traspaso de funcións e servizos da Adminis-
tración do Estado á Comunidade Autónoma de Gali-
cia, en materia de traballo, esta delegación pro-
vincial

ACORDA:
Primeiro.-Ordenar a súa inscrición no libro de

rexistro de convenios colectivos de traballo, exis-
tente nesta delegación provincial, e notificación ás
representacións económica e social da comisión
negociadora.

Segundo.-Ordenar o depósito do citado acordo no
Servizo de Relacións Laborais, Sección de Media-
ción, Arbitraxe e Conciliación.

Terceiro.-Dispoñer a súa publicación no Diario
Oficial de Galicia.

A Coruña, 8 de marzo de 2005.

Cristina Azpilcueta González
Delegada provincial da Coruña

Convenio colectivo de Moyresa Molturación
y Refino, S.A.

(Centro de traballo do Burgo-Culleredo e Estación
Marítima do Porto da Coruña)

Capítulo I
Disposicións xerais

Artigo 1º.-Ámbito de aplicación.

Territorial.

As disposicións deste convenio colectivo serán de
aplicación nos centros de traballo que Moyresa Mol-
turación y Refino, S.A. ten no Burgo-Culleredo
(A Coruña) e na Estación Marítima do Porto da
Coruña.

Persoal.

As normas deste convenio seranlle de aplicación
a todo o persoal de Moyresa Molturación y Refi-
no, S.A., fixos e eventuais, calquera que sexa a súa
modalidade de contratación, que presten os seus ser-


