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CONSELLERÍA DE FAMILIA,
XUVENTUDE, DEPORTE
E VOLUNTARIADO

Corrección de erros.-Orde do 21 de abril
de 2005 pola que se regulan as axudas
para investimento en centros e servizos
dedicados á atención á primeira infancia
dependentes de entidades privadas de
inciativa social.

Advertido un erro na devandita orde, publicada
no Diario Oficial de Galicia nº 88, do 9 de maio
de 2005, cómpre facer a seguinte corrección:

-Na páxina 7.742, no punto 6 do artigo 7º.-So-
licitudes e documentación, a) Documentación xeral,
onde di: «As entidades solicitantes deberán presen-
tar, ademais da documentación requirida, a docu-
mentación estatística relativa á institución, debida-
mente cuberta nos modelos oficiais conforme os
anexos II e III desta orde», debe dicir: «As entidades
solicitantes deberán presentar, ademais da docu-
mentación requirida, a documentación estatística
relativa á institución, debidamente cuberta no mode-
lo oficial conforme o anexo II desta orde»,

CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS,
EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS

Resolución do 13 de abril 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 do sector de maio-
ristas de froitas varias, hortalizas e
plátanos.

Visto o expediente do convenio colectivo do sector
de maioristas de froitas varias, hortalizas e plátanos
(código de convenio número 1501005), que tivo
entrada nesta delegación provincial o día 28-2-2005,
complementado o día 23-3-2005 e subscrito pola
parte económica pola Asociación de Mayoristas de
Frutas de A Coruña e pola parte social por CC.OO.
e UGT o día 22-2-2005, de conformidade co disposto
no artigo 90.2º e 3º do Real decreto lexislati-
vo 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 rexis-
tro 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 Autónoma de Galicia, en
materia de traballo, esta delegación provincial

ACORDA:

Primeiro.-Ordenar a súa inscrición no libro de
rexistro de convenios colectivos de traballo, que
consta 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, 13 de abril de 2005.
Cristina Azpilcueta González

Delegada provincial da Coruña

Convenio colectivo 2004-2005 do sector
de maioristas de froitas varias, hortalizas e plátanos

da provincia da Coruña
Artigo 1º.-Ámbito.
Este convenio é de aplicación para todas as empre-

sas dedicadas ao comercio por xunto de froitas varias,
hortalizas e plátanos, radicadas na provincia da
Coruña, e os seus traballadores.

Artigo 2º.-Vixencia.
Este convenio entrará en vigor o 1 de xaneiro de

2004 e estará vixente, para todos os efectos, ata
o 31 de decembro de 2005.

Artigo 3º.-Denuncia.
Prorrogarase de ano en ano se ningunha das dúas

partes o denuncia cunha antelación dun mes á data
do termo da súa vixencia. A denuncia haberá de
comunicarse ao organismo competente da Adminis-
tración e á outra parte interesada. De prorrogarse
pola tácita, todos os conceptos económicos se incre-
mentarán no IPC real (Índice de Precios al Consumo)
establecido polo INE (Instituto Nacional de Esta-
tística) máis 0,5 puntos.

Artigo 4º.-Normas supletorias.
Consideraranse normas supletorias deste convenio

as de carácter xeral, texto refundido da Lei do Esta-
tuto dos traballadores, así como os regulamentos de
réxime interior daquelas empresas que o teñan en
vigor, máis todo o que en materia laboral teña plena
vixencia e non vaia contra o pactado neste convenio
colectivo.

Artigo 5º.-Comisión paritaria.
Cantas dúbidas e diverxencias poidan xurdir na

interpretación deste convenio someteranse obriga-
toriamente á comisión paritaria, que estará integrada
por dous membros da parte social e outros dous pola
parte económica.

Artigo 6º.-Enfermidade, accidente e maternidade.
As empresas aboaranlle ao traballador en situación

de baixa IT derivada de accidente laboral, mater-
nidade ou risco de embarazo, e por un período máxi-
mo de doce meses, un complemento que, sumado
á prestación da Seguridade Social, alcance o cento
por cento do importe íntegro do seu salario en situa-
ción de alta.

Para a situación de IT derivada de enfermidade
común ou accidente non laboral, as empresas aboa-
ranlle ao traballador, sempre que a dita baixa teña
unha duración superior a sete días, e por un período
máximo de 12 meses, un complemento que sumado


