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Resolución do 8 de marzo 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
Geseco, S.A. (limpeza viaria e recollida
RSU de Gondomar).

Visto o texto do convenio colectivo da empresa
Geseco, S.A. (limpeza viaria e recollida RSU de Gon-
domar), con número de código 3603761, que tivo
entrada no rexistro único do edificio administrativo
da Xunta de Galicia en Vigo o día 18-2-2005, subs-
crito en representación da parte económica pola
representación da empresa, e da parte social, polo
delegado de persoal, en data 14-2-2005. De con-
formidade 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 Estatuto
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, que
consta 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.

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

Vigo, 8 de marzo de 2005.

Joaquín Macías Sánchez
Delegado provincial de Pontevedra

Convenio colectivo para o persoal do servizo
de limpeza viaria e recollida de residuos sólidos

do concello de Gondomar
Ano 2004-2005

Capítulo I
Normas xerais

Artigo 1º.-Ámbito de aplicación.

Este convenio colectivo aplicarase a todos/as os/as
traballadores/as do servizo de limpeza viaria e reco-
llida de residuos sólidos do concello de Gondomar,
que a empresa Gestión de Servicios y Conservación,
Geseco, S.A., actual contratista, ou a empresa que
a poida substituir ten concertado co Concello de
Gondomar.

Artigo 2º.-Duración e vixencia.

1. A duración do convenio será de dous anos e
estenderase desde o 1 de xaneiro de 2004 ata o
31 de decembro de 2005.

2. Porén, seguirase aplicando ata a sinatura do
novo convenio que o substitúa.

3. Este convenio entrará en vigor o día da súa
sinatura. As condicións económicas terán a súa
vixencia a partir do 1 de xaneiro de 2004.

Artigo 3º.-Denuncia.

A denuncia deste convenio deberá facerse por
escrito e con dous meses de antelación á data do
vencemento fixado ou de calquera das súas prórro-
gas.

Artigo 4º.-Condicións máis beneficiosas.

Calquera mellora que viñesen gozando os traba-
lladores/as superior ao aquí pactado, garantirase
estritamente ad personam.

Artigo 5º.-Absorción e compensación.

As condicións económicas establecidas neste con-
venio compensarán e absorberán todas as existentes
no momento da súa entrada en vigor, calquera que
sexa a natureza e orixe.

Os aumentos de retribucións que puidesen pro-
ducirse no futuro por disposicións legais só poderán
afectar o pactado se, considerados en cómputo anual
global, superasen as aquí pactadas. No caso contrario
serán absorbidas e compensadas por estas.

Artigo 6º.-Cláusula de remisión.

Será de inmediata aplicación o convenio colectivo
xeral do sector de limpeza pública, viaria, regas,
recollida, tratamento e eliminación de residuos e
limpeza e conservación de sumidoiros ou, se é o
caso, o que o substitúa, en todo o aquí non pactado,
ou que, estándoo, sexa máis beneficioso para o tra-
ballador realizando unha comparación global e non
conceptual.

Artigo 7º.-Comisión mixta paritaria.

Como órgano de interpretación, vixilancia e solu-
ción de conflitos sobre o pactado neste convenio
colectivo, créase unha comisión mixta paritaria inte-
grada polo representante legal da empresa e os repre-
sentantes legais dos traballadores. Ambas as dúas
partes poderán contar con asesores.

1. Reuniranse por instancia da parte, cantas veces
sexa necesario, debendo celebrar a reunión dentro
das 48 horas seguintes á convocatoria.

2. As súas funcións serán as seguintes:

a) Interpretación da totalidade das cláusulas deste
convenio.

b) Vixilancia e cumprimento do pactado.


