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Aberta a sesión, as partes

ACORDAN:

1. Asinar a táboa salarial para o ano 2004.

Sendo de conformidade das partes a táboa salarial
anexa, procédese á súa sinatura por parte de todos os
asistentes.

Para o ano 2005, esta táboa incrementarase nun 5
por cento, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2005.

2. Supresión do artigo 21 deste convenio colectivo
referente ao complemento de antigüidade polo que a
partir do 1 de xaneiro de 2005 os traballadores non
xerarán aumentos periódicos por este concepto.

Como consecuencia da dita eliminación, teranse en
conta os seguintes compromisos:

a) Os traballadores manterán e consolidarán os impor-
tes correspondentes aos quinquenios que tivesen deven-
gados polo complemento persoal de antigüidade o
31-12-2004, incrementándose tal concepto na parte pro-
porcional que lle corresponda pola antigüidade xerada
desde o cumprimento do último quinquenio ata o
21-12-2004.

b) Os importes obtidos, ao abeiro do previsto na letra
anterior, non serán compensables nin absorvibles e
incrementaranse na mesma porcentaxe que se estableza
para os salarios, manténdose un complemento ad
personam.

c) A empresa comprométese durante os anos 2005,
2006 e 2007 a incrementar o 1 por cento a táboa salarial
como contrapartida complemtaria ao incremento salarial
que se pacte para os ditos anos.

3. Esta acta e os documentos que a acompañan, for-
mando parte dela, presentaranse ante a delegación pro-
vincial da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións
Laborais.

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase
a sesión ás 13.00 horas na cidade e data que figuran
no encabezamento.

Táboa de retribucións salariais ano 2004

Categorías Salario

Persoal directivo
Encargado xeral/xefe 915,49
Xefe de persoal 764,59
Encargado sección/sector 764,59
Persoal administrativo
Oficial de 1ª 725,91
Oficial de 2ª 645,15
Oficial de 3ª 568,14
Auxiliar 497,97
Persoal comercial
Viaxante 764,59
Oficial de vendas 680,18
Persoal obreiro
Oficial de 1ª 706,55
Oficial de 2ª 579,82
Oficial de 3ª 553,64
Serrador e marcador 553,64
Torneiro e prensista 527,87
Cortador de discos manuais 515,09
Seleccionador p. acabados 515,09

Categorías Salario

Cortador de discos automáticos 506,09
Perforador manual 506,09
Encartador e encaixador 506,09
Manipulador p. en curso 506,09
Axudante maior de 18 506,09
Axudante menor de 18 456,30
Alimentador de máquinas 506,09
Aprendiz 456,30
Limpador 506,09
Condutor 595,26

CENTRO DE ESTUDOS XUDICIAIS
E SEGURIDADE PÚBLICA DE GALICIA

Resolución do 25 de abril de 2005 pola
que se convoca un curso sobre xuízos
rápidos.

Dentro das actividades programadas para o ano 2005,
e conforme as funcións atribuídas pola Lei 1/2005, do
4 de xaneiro, do Centro de Estudos Xudiciais e Segu-
ridade Pública de Galicia, anúnciase a celebración dun
curso sobre xuízos rápidos, que deberá desenvolverse
conforme as seguintes bases:

Obxectivos.

-Preparación e actualización en relación coa reforma
parcial da LAC provocada pola Lei 38/2002, e tamén
pola Lei orgánica 8/2002, ambas as dúas do 24 de
outubro, e a Lei orgánica 1/2004, sobre medidas de
protección integral contra a violencia de xénero.

Destinatarios.

O curso vai dirixido preferentemente aos xefes ou
mandos dos corpos de policía local dos concellos de
Galicia e da Unidade do CNP adscrita á Comunidade
Autónoma de Galicia.

Inscrición.

A inscrición dos participantes será totalmente gratuíta.

Prazas.

30 prazas.

Solicitudes.

1. O persoal que desexe participar neste curso deberá
presentar, cuberta á máquina ou con letra moi clara,
a instancia que figura no anexo.

2. O prazo para a presentación de instancias rematará
o día 20 de maio de 2005, ás 14.00 horas.

3. As instancias deberán enviarse ao Centro de Estu-
dos Xudiciais e Seguridade Pública de Galicia, sito
na Avenida da Cultura, s/n, 36680 A Estrada; ou ben
poden entregarse en calquera dos lugares previstos no
artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do pro-
cedemento administrativo común.

Datas.

O curso realizarase en datas do 25 ao 27 de maio.
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O horario será de 9.30 a 14.00 e de 15.30 a 19.00
horas os días 25 e 26; e o día 27 en horario de 10.00
a 14.00 horas, cunha duración de 20 horas lectivas.

Contido.
I. Os procedementos de axuizamento criminal.
II. A instrución criminal.
III. Funcións procesuais da policía xudicial.
IV. O procedemento para o axuizamento rápido e

inmediato dalgúns delitos e faltas.
V. Elaboración de procedementos normalizados para

uso dos corpos de seguridade.
Relación de admitidos.
A relación de admitidos farase pública o día 22 de

maio a partir das 14.00 horas, no taboleiro de anuncios
do Centro de Estudos Xudiciais e Seguridade Pública
de Galicia, ou ben poden coñecer e confirmar a súa
asistencia chamando ao teléfono 986 59 00 21.

Lugar.

O curso desenvolverase no Centro de Estudos Xudi-
ciais e Seguridade Pública de Galicia, sito na Avenida
da Cultura, s/n, no Concello da Estrada.

Certificado de asistencia.

Ao remate do curso entregaráselle un certificado de
asistencia a aquelas persoas que acrediten a súa par-
ticipación continuada a el.

Modificacións.

O Centro de Estudos Xudiciais e Seguridade Pública
de Galicia poderá modificar o desenvolvemento do curso
para adaptalo ás necesidades da Administración e ás
continxencias que poidan xurdir.

A Estrada, 25 de abril de 2005.

José Antonio Vázquez Taín
Director do Centro de Estudos Xudiciais

e Seguridade Pública de Galicia

Resolución do 25 de abril de 2005 pola
que se convoca un curso sobre procede-
mento sancionador en tráfico.

Dentro das actividades programadas para o ano
2005, e conforme as funcións atribuídas pola Lei
1/2005, do 4 de xaneiro, de creación do Centro de
Estudos Xudiciais e Seguridade Pública de Galicia,
anúnciase a celebración dun curso sobre procede-

mento sancionador en tráfico, que deberá desen-
volverse conforme as seguintes bases:

Obxectivo.
-Coñecer a dinámica do procedemento sancionador

e a intervención do axente neste.
-Actualizarse na normativa referente aos proce-

dementos sancionadores de carácter administrativo
relacionados co tema de tráfico e transportes.


