
No 69 L Martes, 12 de abril de 2005 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 5.973

Corrección de erros.-Orde do 18 de marzo
de 2005 pola que se establecen as bases
reguladoras dos programas de incentivos
á contratación por conta allea como medi-
da de mellora da empregabilidade de
colectivos desfavorecidos, cofinanciados
polo Fondo Social Europeo e se procede
á súa convocatoria para o ano 2005.

Advertido erro na citada orde, publicada no Diario
Oficial de Galicia do venres 18 de marzo de 2005,
é necesario efectuar as seguintes correccións:

O anexo (ANEXO II-A), incluído na páxina 4.728,
debe substituírse polo que se insire a continuación.

O anexo (ANEXO V-B), incluído na páxina 4.731,
debe substituírse polo que se insire a continuación.

O anexo (ANEXO VIII-C), incluído na páxina
4.734, debe substituírse polo que insire a con-
tinuación.
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Resolución do 25 de febreiro de 2005,
da Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se dispón o rexistro, o depósito
e a publicación, no Diario Oficial de Gali-
cia, do convenio colectivo da empresa
Vitralba, S.L.

Visto o texto do convenio colectivo da empresa
Vitralba, S.L., con nº de código 3603362, que tivo
entrada no rexistro único do edificio administrativo
da Xunta de Galicia en Vigo o día 26-1-2005, subs-
crito en representación da parte económica pola
representación da empresa, e da parte social polo
delegado de persoal, con data do 10-1-2005. De
conformidade co disposto no artigo 90.2º e 3º, do
Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei do Esta-
tuto dos traballadores; Real decreto 1040/1981, do

22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios
colectivos de traballo, e Real decreto 2412/1982,
do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos
da Administración do Estado á Comunidade Autó-
noma de Galicia, en materia de traballo, esta dele-
gación provincial,

ACORDA:

Primeiro.-Ordenar a súa inscrición no libro de
rexistro de convenios colectivos de traballo, exis-
tente nesta delegación provincial, e a notificación
ás representacións económica e social da comisión
negociadora.

Segundo.-Ordenar o seu depósito no Servizo de
Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbi-
traxe e Conciliación.


