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Orde do 19 de abril de 2005 pola que se aproba a convocatoria,
de ámbito autónomico, para a concesión de subvencións públicas
mediante contratos programa para a formación de traballadores ocu-
pados, en aplicación da Orde TAS/2783/2004, do 30 de xullo, pola
que se establecen as bases reguladoras para a concesión das citadas
subvencións, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo correspondente
ao exercicio de 2005.
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Resolución do 9 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, da revisión salarial do convenio
colectivo da empresa Frigoríficos de Gali-
cia, S.A. (Frigalsa).

Vista a acta da revisión salarial do convenio colec-
tivo da empresa Frigoríficos de Galicia, S.A. (Fri-
galsa), con nº de código 3600652, que tivo entrada
no rexistro único do edificio administrativo da Xunta
de Galicia en Vigo o día 1-3-2005, subscrita pola
comisión paritaria con data 9-2-2005. De confor-
midade 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 servicios
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, 9 de marzo de 2005.

Joaquín Macías Sánchez
Delegado provincial de Pontevedra

Anexo. Convenio colectivo 2004

Manténse en vigor todo o texto do convenio colec-
tivo para 2004 excepto os seguintes artigos:

Artículo 11º.-Complemento de transporte e dis-
tancia.

Establécese un complemento de transporte e dis-
tancia na contía total de 1,40 euros por un día efec-
tivo de traballo.

Artículo 14º.-Valor das horas extraordinarias.

O valor de cada hora extra será de 9,48 euros,
excepto as traballadas en sábados e festivos que
serán de 17,39 euros. A partir das 22.00 horas, as
horas extraordinarias terán un valor de 21,74 euros,
nos sábados e festivos, e de 11,86 euros, nos res-
tantes días.

Vigo, xaneiro de 2005.


