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CONSELLERÍA DE AGRICULTURA,
GANDERÍA E POLÍTICA
AGROALIMENTARIA

Corrección de erros.-Orde do 13 de maio
de 2005 pola que se establecen as bases
reguladoras de concesión de axudas en
réxime de concorrencia competitiva para
a renovación do parque de tractores da
Comunidade Autónoma de Galicia e se
convocan para o ano 2005.

Advertidos erros nos anexos da citada orde, publi-
cada no DOG nº 93, do 16 de maio de 2005, subs-
titúense a folla 1 de 3, da páxina número 8.222
e as claves e instrucións para cubrir a solicitude,
da páxina 8.226, polas que se engaden a seguir.

Dado que a presente corrección non supón modi-
ficación ningunha do contido da orde, as solicitudes
presentadas con anterioridade á publicación desta
corrección de erros, serán admitidas sen necesidade
de actuación ningunha por parte do interesado.
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Corrección de erros.-Orde do 27 de maio
de 2005 pola que se prorroga o prazo de
presentación de alegacións e solicitudes
de modificación do sistema de informa-
ción xeográfica de parcelas agrícolas,
establecido pola Orde do 24 de xaneiro
de 2005.

Advertidos erros na citada orde, publicada no DOG
nº 103, do 31 de maio de 2005, é necesario efectuar
a seguinte corrección: na páxina 9.376, no terceiro
parágrafo da orde, onde di: «estímase necesaria a
prórroga do citado prazo de presentación de ale-
gacións e solicitudes de modificación do SIXPAC
ata o 15 de xuño de 2005», debe dicir: «estímase
necesaria a prórroga do citado prazo de presentación
de alegacións e solicitudes de modificación do SIX-
PAC ata o 30 de xuño de 2005».

CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS,
EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS

Resolución do 12 de abril de 2005, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se dispón o rexistro, o depósito e a publi-
cación, no Diario Oficial de Galicia, do
convenio colectivo de ámbito provincial
para a empresa Celta Prix, S.L., limpeza
viaria e recollida de RSU do concello de
Burela.

Visto o texto do convenio colectivo para a empresa
Celta Prix, S.L.,limpeza viaria e recollida de RSU
do concello de Burela (código 2700951), da pro-
vincia de Lugo, asinado o día 31 de marzo de 2005,
pola representación dadevandita empresa e a dos
seus traballadores, e 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
e no Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre
rexistro e depósito de convenios colectivos de tra-
ballo, esta delegación provincial

ACORDA:

Primeiro.-Ordenar a inscrición do citado convenio
colectivo no rexistro de convenios desta delegación,
así como o seu depósito.

Segundo.-Remitir o texto do citado convenio colec-
tivo á Dirección Xeral de Relacións Laborais da
Xunta de Galicia.

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

Lugo, 12 de abril de 2005.

Ana Chao Vázquez
Delegada provincial de Lugo

Primeiro convenio colectivo para a empresa
Celta Prix, S.L., limpeza viaria e recollida

de RSU do concello de Burela

Artigo 1º.-Ámbito funcional.

Este convenio colectivo é de ámbito de empresa
e regula as relacións laborais na empresa conce-
sionaria dos servizos públicos de limpeza viaria e
recollida de lixo do concello de Burela Celta
Prix, S.L.

Artigo 2º.-Ámbito territorial.

Este convenio colectivo subscríbese para o ámbito
territorial do termo municipal de Burela, no cal Celta
Prix, S.L. realiza, por concesión administrativa do
Concello de Burela, a limpeza viaria e recollida de
lixo no indicado termo municipal.

Artigo 3º.-Ámbito persoal.

Quedan sometidos ás estipulacións deste convenio
os traballadores da empresa concesionaria dos ser-
vizos de limpeza viaria e recollida de lixo do concello
de Burela.

Artigo 4º.-Ámbito temporal, denuncia e prórroga.

A vixencia deste convenio estenderase desde o
1 de xaneiro de 2005 ao 31 de decembro de 2008,
con independencia da súa data de publicación no
BOP ou DOG, retrotraéndose os seus efectos ao 1
de xaneiro de 2005.

Entenderase denunciado automaticamente con
dous meses de antelación ao seu vencemento, prorro-
gándose o actual convenio ata a entrada en vigor
do seguinte. A representación dos traballadores com-
prométese a presentarlle á empresa un anteproxecto
de novo convenio antes do 31 de decembro de 2008
e as negociacións iniciaranse antes do 15 de xaneiro
de 2009.

Artigo 5º.-Entrada en vigor.

Este convenio entrará en vigor a partir da súa
publicación no BOP de Lugo ou DOG, aínda que
os efectos económicos terán vixencia desde o 1 de
xaneiro de 2005.

Artigo 6º.-Salarios.

Despois de revisadas as táboas salariais de 2004
co IPC real resultante a 31-12-2004, as táboas para
os catro anos de vixencia do convenio incremen-
taranse segundo o seguinte:

-Para o ano 2005 incrementaranse as táboas de
2004 co IPC real.


