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Capítulo V
Réxime xurídico
Artigo 24º.-Réxime interno.
A actuación do Consorcio serán rexidas polo establecido nestes estatutos e nos regulamentos de organización e réxime interior que se supeditarán ao ordenamento xurídico vixente.
Para o non establecido nas disposicións anteriores
aplicarase a lexislación reguladora do réxime das entidades locais.
Artigo 25º.-Lexislación aplicable.
A todas as actuacións do Consorcio seralles aplicable a Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro;
a Lei 7/1985, de bases do réxime local, modificada
pola Lei 11/1999, do 21 de abril, e modificada pola
Lei 57/2003, do 16 de decembro, e Real decreto lexislativo 781/1986, que aproba o texto refundido das
disposicións legais vixentes en materia de réxime
local; Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño,
polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas e a Lei 5/1997,
do 22 de xullo, de Administración local de Galicia,
así como calquera outra normativa concordante.
Artigo 26º.-Modificacións, incorporacións e baixas.
As modificacións estatutarias, así como as altas e
baixas dos concellos integrantes do Consorcio, seguirán o procedemento establecido no artigo 143 da Lei
5/1997.
Nos dous casos, previamente, procederase á liquidación dos compromisos e obrigas, así como as posibles responsabilidades a que houbese lugar.
A separación requirirá os seguintes requisitos:
a) Ser solicitada a separación cun ano de aviso
previo.
b) Que sexa tomada razón desta polo Pleno do
Consorcio.
Poderán adherirse ao Consorcio outras administracións públicas ou entes privados sen ánimo de lucro,
logo de solicitude e acordo que terá que ser aprobado
por todas as entidades consorciadas, fixándose nos
estatutos as achegas das entidades consorciadas.
No caso de que unha entidade das que integran
o Consorcio decida unilateralmente a súa separación,
manifestarao cun ano de antelación, sen deixar de
cumprir cos compromisos contraídos nese prazo e sempre sen prexuízo do establecido nestes estatutos.
Artigo 27º.-Disolución.
1. Para a modificación dos estatutos do Consorcio,
así como para a disolución deste, seguiranse as mesmas regras e o mesmo procedemento que o establecido
pola lexislación estatal básica e polos artigos 143 e
144 da Lei 5/1997, para a modificación dos estatutos
ou disolución das mancomunidades dos municipios.
2. No caso de disolución do Consorcio practicarase
liquidación de todos os seus bens e dereitos e o resul-
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tado positivo ou negativo será atribuído a cada un
dos integrantes do Consorcio na mesma proporción
que a establecida para a fixación das achegas ao
Consorcio.
Artigo 28º.-Informe anual.
O Consorcio facilitará aos entes consorciados un
informe anual sobre a propia xestión e prestará a súa
cooperación e asistencia cando sexa requirida.
Disposición derradeira
Estes estatutos entrarán en vigor o día seguinte ao
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
ANEXO I
Relación dos concellos que integran o Consorcio
e ratios de participación no 20% dos gastos de construción e equipamento:
-Vilar de Santos: 3,45%.
-Vilar de Barrio: 6,58%.
-Sandiás: 5,45%.
-Sarreaus: 6,19%.
-Xinzo de Limia: 50%.
-Trasmiras: 6,14%.
-Blancos, Os: 3,91%.
-Porqueira: 3,89%.
-Calvos de Rondín: 4,18%.
-Rairiz de Veiga: 6,15%.
-Baltar: 4,06%.

CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS,
EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS
Corrección de erros.-Orde do 1 de agosto
de 2005 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas e subvencións
para a contratación de técnicos locais de
emprego no ámbito da colaboración desta
consellería coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o ano 2005.
Advertidos erros na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 154, do xoves 11 de agosto
de 2005, é necesario efectuar a seguinte corrección:
Os anexos incluídos nas páxinas 14.117 a 14.119
deben substituírse polos que se insiren a continuación.
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Resolución do 5 de xullo de 2005, da
Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se dispón o rexistro, o depósito
e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector das
axencias marítimas.

Visto o texto do convenio colectivo do sector das
axencias marítimas, con número de código 3600044,
que tivo entrada no rexistro único do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Vigo o día
27-6-2005, subscrito en representación da parte económica pola Asociación de Empresas Consignatarias
y Estibadoras de Buques de Pontevedra (ACOESPO)
e, da parte social, pola central sindical UGT, con
data do 1-6-2005. De conformidade 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 Autónoma de Galicia, en materia de
traballo, esta delegación provincial
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Artigo 3º.-Denuncia.
Calquera das partes, con dous meses de antelación
como mínimo, poderá denunciar o convenio por
escrito, a través dos seus representantes legais ante
a autoridade laboral competente.
Artigo 4º.-Comisión paritaria.
Para interpretar e vixiar a aplicación deste convenio créase unha comisión paritaria, segundo establece o artigo 85.2º do Estatuto dos traballadores,
a cal estará composta por igual número de membros
entre as partes asinantes.
A composición será de dous membros por cada
parte. Poderán asistir ás sesións da comisión paritaria con voz pero sen voto, os asesores que as partes
estimen conveniente, cun máximo de dous por cada
parte.
Artigo 5º.-Condicións máis beneficiosas.
O persoal que con anterioridade ao convenio viñese
desfrutando de condicións máis beneficiosas que as
que aquí se establecen deberá conservalas.
II. Condicións laborais.
Artigo 6º.-Xornada de traballo.

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, Arbitraxe e Conciliación.
Terceiro.-Dispoñer a súa publicación no Diario
Oficial de Galicia.
Vigo, 5 de xullo de 2005.
Joaquín Macías Sánchez
Delegado provincial de Pontevedra
Convenio colectivo de traballo para axencias marítimas
da provincia de Pontevedra
I. Normas xerais.
Artigo 1º.-Ámbito de aplicación.
Este convenio regula as relacións laborais entre
as empresas consignatarias de buques e actividades
afíns da provincia de Pontevedra e os seus traballadores.
Artigo 2º.-Duración e prórrogas.
Este convenio terá unha duración de dous anos,
entrando en vigor, para todos os efectos, o 1 de xaneiro de 2005, calquera que sexa a data de publicación
no BOP, prorrogándose tacitamente por períodos
anuais sempre que non sexa denunciado, exceptuándose no relativo á táboa salarial, que será revisada
anualmente.

Establécese a xornada laboral partida cos horarios
vixentes na actualidade, quedando os sábados libres
para todos os efectos, sen que con iso se restrinxa
a xornada de traballo existente.
A xornada será de 40 horas semanais.
A xornada de verán será intensiva, comezando o
1 de xuño e finalizando o 30 de setembro de cada
ano.
As empresas, de acordo cos seus empregados,
poderán establecer en cada caso os horarios e as
xornadas máis convenientes para o desenvolvemento
da súa actividade.
Non obstante o estipulado nos parágrafos anteriores e dadas as características do tráfico, as empresas poderán, con suxeición a horario fixo, utilizar
o persoal necesario para atender as chegadas, despachos e saídas de buques, aeronaves, trens e demais
medios de transporte e despacho de aduanas, sinalando o persoal que haxa de prestar servizos os sábados, por rigorosa quenda rotativa, sen compensación
económica ou recuperación de horas sempre e cando
non se superen as 40 horas semanais.
Para o persoal de peirao a xornada de traballo
será de 40 horas semanais, de luns a venres.
A xornada en sábados para o persoal de peirao
será de dúas intensivas, unha de 8.00 a 14.00 horas
e outra de 14.00 a 20.00 horas.
A segunda xornada dos sábados, así como a dos
domingos e festivos poderase ampliar coas horas
necesarias ata finalizar a operativa portuaria.
As tardes dos días 24 e 31 de decembro de cada
ano establécense con carácter non laborable, non
recuperable e retribuído.

