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Información pública
Anuncio

CLAVE: DH.W27.05173. 
D. Jesús Roca Currás, con DNI 33.797.143T e conenderezo en Urbanización Palmeiro 57, 2º A VeigaRigueira, Xove (Lugo). 
Solicita AUTORIZACIÓN para a legalización deobras de construción dun galpón, entubamento paraentrada, cerramento e drenaxes na finca formada polasparcelas nº 297 e 298 do pol. 7 do Catastro, na zona depolicía da marxe dereita do arroio dos Baños no lugarde O Carballo da parroquia de Morás do Concello deXove (Lugo). 
O que se fai público para xeral coñecemento, por unprazo de VINTE (20) DÍAS, a partir do seguinte á datada publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin deque os que se sintan danados poidan presentar as súasreclamacións, durante o prazo sinalado, nas oficinasdeste Servizo, situado na Ronda Muralla, 70-2º,  Lugo,onde se atopa exposto o expediente de que se trata,para que poida ser examinado por quen o desexe. 
Lugo, 5 de decembro de 2008.- O Xefe da SecciónTécnica, Vicente Rodríguez Álvarez.

R. 06245
____

Información pública
Anuncio

CLAVE: DH.W27.05366. 
D. José María Martínez Doval, con DNI 33.846.808,e con enderezo en Lagoa nº 3, 27773, Alfoz, Lugo. 
Solicita AUTORIZACIÓN para as obras de cerra-mento da finca nº 1 do pol. 47 do catastro na zona depolicía da marxe dereita do rego do Caneiro no lugar deCaneiro da  parroquia de Cordido do Concello de Foz(Lugo). 
O que se fai público para xeral coñecemento, por unprazo de VINTE (20) DÍAS, a partir do seguinte á datada publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin deque os que se sintan danados poidan presentar as súasreclamacións, durante o prazo sinalado, nas oficinasdeste Servizo, situado na Ronda Muralla, 70-2º,  Lugo,onde se atopa exposto o expediente de que se trata,para que poida ser examinado por quen o desexe. 
Lugo, 5 de decembro de 2008.- O Xefe da SecciónTécnica, Vicente Rodríguez Álvarez.

R. 06246
____

Información pública
Anuncio

CLAVE: DH.W27.05336. 
D. Donato Rodríguez Loredo, con DNI. 33.748.942-F, e con enderezo en As Plazas, 13, 27760, Lourenzá(Lugo). 

Solicita AUTORIZACIÓN para as obras de recheocon terra vexetal en zona de Policía do Regato de Fontede Painzás, sobre a marxe dereita, no lugar de Painzás,parroquia de Lourenzá, no Concello de Lourenzá(Lugo). 
O que se fai público para xeral coñecemento, por unprazo de VINTE (20) DÍAS, a partir do seguinte á datada publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin deque os que se sintan danados poidan presentar as súasreclamacións, durante o prazo sinalado, nas oficinasdeste Servizo, situado na Ronda Muralla, 70-2º, Lugo,onde se atopa exposto o expediente de que se trata,para que poida ser examinado por quen o desexe. 
Lugo, 9 de decembro de 2008.- O Xefe da SecciónTécnica, Vicente Rodríguez Álvarez.

R. 06248
____

Delegación Provincial de Lugo 
Servizo de Conservación da Natureza

D. Pedro Arias Ojea, presidente da Sociedade deCazadores de Ribas de Sil, solicita a ampliación dotecor “Ribas de Sil” LU-10.229 cos terreos do monteveciñal en man común de Rioseco, de  201 hás. desuperficie.
O que se fai público para xeral coñecemento co finde que as persoas ou entidades que se considerenafectadas poidan facer as alegacións que estimen con-venientes no prazo de UN MES, dende a súa publica-ción no BOP.
Lugo, 24 de novembro de 2008.- O Xefe de Servizo,Antonio J. Piedracoba Díaz.

R. 06247
____

Consellería de Traballo
Delegación Provincial de Lugo

RELACIONS LABORAIS.
CONVENIOS COLECTIVOS.
Exp. 027-2008. (Código 2700165).
Visto o texto do convenio colectivo para o sector"COMERCIO DA PEL E O CALZADO DE LUGO", daprovincia de Lugo, asinado o día 17 de novembro do2008, pola representación da Asociación Empresarialde Comercio da Pel e Calzado da provincia de Lugo edas centrais sindicais UGT (75%) e CC.00. (25%), e deconformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3do Real Decreto Lexislativo 1/95, do 24 de marzo, poloque se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dosTraballadores, e no Real Decreto 1.040/81, do 22 demaio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivosde traballo.
Esta Delegación Provincial, ACORDA:
PRIMEIRO: Ordena-la inscrición do citado conveniocolectivo no rexistro de convenios desta Delegación, asícomo o seu depósito.
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SEGUNDO: Remiti-lo texto do mentado convenio á
Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de
Galicia.

TERCEIRO: Dispoñer a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia.

Lugo, 11 de decembro de 2008.- O Delegado
Provincial, José Miguel Vázquez Calvo.

ACTA DE CONSTITUCION
ASISTENTES.
Pola parte empresarial.
Asociación Empresarial de Comercio da Pel e

Calzado da Provincia de Lugo:
ÁNGEL FOUZ FOLGUEIRA.
SEVERINO FERNÁNDEZ CASCUDO.
Pola parte sindical.
U.G.T. (75%).
FERNANDO TEIJEIRO VALLEDOR.
MANUEL CHAÍN FERNÁNDEZ.
FERMÍN VARELA RODRÍGUEZ.
CC.OO. (25%).
DIEGO FERRERO ÁLVAREZ.
En Lugo, sendo as 17:00 horas do día 20 de outubro

do 2008, reúnense nos locais da CEL as persoas á
marxe relacionadas co obxecto de constituí-la Comisión
Negociadora do Convenio Colectivo Provincial do
Comercio da Pel e o Calzado de Lugo.

A representación empresarial osténtaa a Asociación
Empresarial de Comercio de Pel e Calzado da Provincia
de Lugo.

A representación social osténtana as centrais sindi-
cais UGT e CC.OO. coas porcentaxes que figuran á
marxe.

Adóptanse os seguintes
ACORDOS

PRIMEIRO.- Ámbalas dúas partes recoñéncense
mutuamente representatividade dabondo para negociar
un convenio colectivo de eficacia xeral para o sector do
comercio da pel e o calzado da provincia de Lugo, e
acordan dar por constituída a Comisión Negociadora
coa participación dos membros á marxe reseñados.

SEGUNDO.- Fixar para o día 28 de outubro de 2008
a próxima reunión da Comisión Negociadora, ás 17:00
horas.

TERCEIRO.- Remitir esta acta  á autoridade laboral
competente ós efectos oportunos.

Non habendo máis asuntos que tratar, levántase a
sesión, e en proba de conformidade asinan os á marxe
reseñados a presente acta, en lugar  e data sinalados
no encabezamento.

Fdo.: Ángel Fouz Folgueira.- Severino FernándezCascudo.- Fernando Teijeiro Valledor.- Manuel ChaínFernández.- Fermín Varela Rodríguez.- Diego FerreroÁlvarez.
ACTA DE FIRMA

ASISTENTES.
Pola parte empresarial.
Asociación Empresarial de Comercio da Pel eCalzado da Provincia de Lugo:
ÁNGEL FOUZ FOLGUEIRA.
SEVERINO FERNÁNDEZ CASCUDO.
Pola parte sindical.
U.G.T. (75%).
FERNANDO TEIJEIRO VALLEDOR.
MANUEL CHAÍN FERNÁNDEZ.
FERMÍN VARELA RODRÍGUEZ.
CC.OO. (25%).
DIEGO FERRERO ÁLVAREZ.
En Lugo, sendo as 17:00 horas do día 17 de novem-bro do 2008, reúnense nos locais da CEL as persoas ámarxe relacionadas, todas elas integrantes da ComisiónNegociadora do Convenio Colectivo Provincial doComercio da Pel e o Calzado de Lugo, adoptándose,logo dos oportunos debates, os seguintes

ACORDOS
PRIMEIRO.- Aproba-lo texto e as táboas anexas doConvenio Colectivo Provincial do Comercio da Pel e oCalzado de Lugo con vixencia dende o 1 de xaneiro de2006 ata o 31 de decembro de 2010, para o que as par-tes contan coa capacidade legal necesaria segundo seacredita ca acta de constitución da comisión negociado-ra.
SEGUNDO.- Remiti-lo texto do convenio colectivoreferido, e as táboas anexas ó mesmo, á AutoridadeLaboral competente ós efectos legais oportunos.
Non habendo máis asuntos que tratar, levántase asesión, e en proba de conformidade asinan os á marxereseñados a presente acta, en lugar e data sinalados noencabezamento.
Fdo.: Ángel Fouz Folgueira.- Severino FernándezCascudo.- Fernando Teijeiro Valledor.- Manuel ChaínFernández.- Fermín Varela Rodríguez.- Diego FerreroÁlvarez.

TEXTO ARTICULADO DO CONVENIO COLECTIVOPROVINCIAL DO COMERCIO DA PEL E O CALZADODE LUGO
I.- DISPOSICIÓNS DE CARÁCTER XERAL

ARTIGO 1º.- ÁMBITO PERSOAL.- As estipulaciónsdo presente convenio colectivo obrigan á totalidade dasempresas e traballadores adicados ó comercio da pel ecalzado.
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ARTIGO 2º.- ÁMBITO TERRITORIAL.- Afecta aLugo e a súa Provincia, polo que quedan incluídas den-tro destas normas do presente convenio as empresasou sucursais domiciliadas en calquera punto de Lugo eProvincia. 
ARTIGO 3º.- VIXENCIA E DURACIÓN.- O presenteconvenio colectivo entrará en vigor o día 1 de xaneirode 2006 para tódolos efectos salvo os que expresa-mente se renuncien, con independencia da data da súapublicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo,rematando a súa vixencia o 31 de decembro de 2010.
ARTIGO 4º.- DENUNCIA.- Cunha antelación mínimade 30 días á data de remate do convenio deberá sereste denunciado polas partes. A ausencia de denunciadeste convenio significará en todo caso a prórroga domesmo por un ano, en iguais termos, salvo no referen-te á táboa salarial.
ARTIGO 5º.- INTERPRETACIÓN DO CONVENIO.-Créase unha Comisión Mixta Paritaria entre as partesasinantes deste convenio. O nomeado órgano integradopor 3 representantes da Asociación Empresarial asinan-te e 3 pola parte sindical (2 representantes da CentralSindical UGT e 1 da Central Sindical CC.OO.), cumpri-rá as funcións de aplicación do pactado, así coma doseu seguimento. Caso de non se chegar a un acordonesta Comisión, ámbalas partes sométense á compe-tencia do Servicio de Mediación, Arbitraxe eConciliación (SMAC) e Xurisdicción competente.

ARTIGO 6º.- CONDICIÓNS MÁIS BENEFICIO-SAS.- Tódalas melloras contidas neste convenio teñencarácter de mínimas dentro das condicións pactadas.Repectaranse as situacións que impliquen para o traba-llador condicións máis beneficiosas cas aquí convidas,manténdose as "ad personam", en canto excedan daspactadas no cómputo anual.
II.- CONTRATACIÓN

ARTIGO 7º.- INGRESO E PERÍODO DE PROBA.-Poderán concertarse, entre empresa e traballador, porescrito, un período de proba que en ningún caso pode-rá exceder de seis meses para os técnicos titulados, ninde tres meses para os demais traballadores, exceptopara os non cualificados, neste caso a duración máximaserá de quince días laborais. No caso de concertarse operíodo de proba contemplado neste artigo, tanto oempresario coma o traballador están respectivamenteobrigados a realizar-las experiencias que constitúan oobxecto da proba.
ARTIGO 8º.- MODALIDADES DE CONTRATA-CION.- O contrato de duración determinada, reguladono art.15.1.b) do Real Decreto Legislativo 1/1995, poloque se aproba o Texto Refundido da Ley de Estatutodos Traballadores, poderá ter unha duración máxima dedoce meses dentro dun período de dezaoito meses.

III.- RETRIBUCIÓNS
ARTIGO 9º.- RETRIBUCIÓNS.- Adxúntanse comoanexo I do presente convenio a táboa salarial revisadado ano 2005, que servirá de base para  a aplicación doincremento salarial pactado para o ano 2006.

Incremento salarial:
Os salarios pactados no presente convenio para operíodo que vai dende o 1 de xaneiro de 2006 ata o 31de decembro de 2006 figuran na táboa de salariosadxunta como anexo II, que supón un incremento do2,7% sobre a táboa de salarios do ano 2005 revisada.
Os salarios pactados no presente convenio para operíodo que vai dende o 1 de xaneiro de 2007 ata o 31de decembro de 2007 figuran na táboa de salariosadxunta como anexo III, que supón un incremento do4,2% sobre a táboa de salarios do ano 2006.
Os salarios pactados no presente convenio para operíodo que vai dende o 1 de xaneiro de 2008 ata o 31de decembro de 2008 figuran na táboa de salarioadxunta como anexo IV, que supón un incremento do2,5%, esto é, o IPC previsto polo Goberno para 2008máis 0,5, sobre a táboa de salarios do ano 2007.
Para o período que vai dende o 1 de xaneiro ó 31 dedecembro de 2009 os salarios do convenio se incre-mentarán no IPC previsto polo Goberno para o ano2009 mais 0,75.
Para o período que vai dende o 1 de xaneiro ó 31 dedecembro de 2010 os salarios do convenio se incre-mentarán no IPC previsto polo Goberno para o ano2010 máis 0,75.
Cláusula de revisión:
Para o terceiro ano de vixencia do convenio, esto é,para o período que vai dende o 1 de xaneiro de 2008ata o 31 de decembro de 2008, estabrécese unha cláu-sula de revisión salarial para o caso de que o IPC realestatal a 31 de decembro de 2008 supere o IPC previs-to polo Goberno para este ano. Neste caso faráse unharevisión no exceso que se producira con efectos dendeo 1 de xaneiro de 2008.
Da mesma forma, para o período que vai dende o 1de xaneiro de 2009 ata o 31 de decembro de 2009 esta-brécese unha cláusula de revisión salarial para o casode que o IPC real estatal a 31 de decembro de 2009supere o IPC previsto polo Goberno para este ano.Neste caso faráse unha revisión no exceso que se pro-ducira con efectos dende o 1 de xaneiro de 2009.
Finalmente, para o período que vai dende o 1 dexaneiro de 2010 ata o 31 de decembro de 2010 esta-brécese unha cláusula de revisión salarial para o casode que  o IPC real estatal a 31 de decembro de 2010supere o IPC previsto polo Goberno para este ano.Neste caso faráse unha revisión no exceso que se pro-ducira con efectos dende o 1 de xaneiro de 2010.
ARTIGO 10º.- GRATIFICACIÓNS EXTRAORDINA-RIAS.- As empresas afectadas por este convenio, abo-arán ós seus traballadores unha paga igual a unha men-sualidade, incluída a antigüidade, nas datas seguintes:22 de decembro, 25 de xullo e 22 de marzo.
ARTIGO 11º.- AUMENTOS PERIÓDICOS PORTEMPO DE TRABALLO.- Ó persoal comprendido nopresente convenio seránlle aboados, dende a súaentrada na empresa cuadrienios nunha porcentaxe do6% do salario base.
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ARTIGO 12º.- SOBRESOLDO DE TRANSPORTE E
VESTIARIO.- Na táboa salarial revisada do ano 2005,
que se adxunta como anexo I, figura o importe do sobre-
soldo de transporte e vestiario para o ano 2005, unha
vez revisado, importe que servirá de base para o cálcu-
lo do sobresoldo de transporte e vestiario para o ano
2006.

Nas táboas salariais dos anos 2006, 2007 e 2008,
que se adxuntan respectivamente como anexo II, III e
IV, figura o importe do sobresoldo de transporte e ves-
tiario para cada un destes períodos, resultado de aplica-
los mesmos incrementos que o salario base do conve-
nio.

Para os anos 2009 e 2010 o sobresoldo de trans-
porte e vestiario sufrirá os mesmos incrementos que o
salario base do convenio para tales anualidades.

ARTIGO 13º.- DIETAS E QUILOMETRAXE.- As die-
tas para o persoal que, en razón dos métodos de orga-
nización da empresa deba efectuar saídas fóra do muni-
cipio no que radique o centro de traballo, quedan esta-
blecidas, a partires da publicación do presente convenio
no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, na seguinte
forma:

- Media dieta: 10,42 euros.
- Dieta completa: 19,80 euros.
O traballador que por necesidade do servicio teña

que desprazarse fora do lugar onde radique o seu cen-
tro de traballo empregando o seu vehículo particular
percibirá por este concepto, a partires da publicación do
presente convenio no Boletín Oficial da Provincia de
Lugo, a cantidade de 0,19 euros/quilómetro.

ARTIGO 14º.- CLAUSULA DE DESVINCULACIÓN
SALARIAL.- As empresas afectadas polo presente con-
venio, so poderán deixar de aplicar o réxime salarial
pactado no mesmo por acordo maioritario da comisión
paritaria do mesmo, e sempre ca finalidade de superar
unha situación de crisis económica da empresa provo-
cada por perdas nos últimos exercicios contables. A
empresa afectada, deberá presentar solicitude por
escrito á comisión paritaria para aplicar esta cláusula,
acreditando axeitadamente as perdas reais sufridas
pola empresa a medio da contabilidade dos resultados
dos tres derradeiros exercicios contables, e presentan-
do asimesmo a reducción salarial proposta e a duración
prevista da desvinculación. A empresa afectada deberá
presentar ademais a documentación que lle requira a
comisión paritaria ós efectos de decidir sobre a aplica-
ción da cláusula de desvinculación.

No caso de considerar debidamente fundamentada
a solicitude, a comisión paritaria acordará o nivel retri-
butivo aplicable á empresa afectada, así como o perío-
do de duración da desvinculación salarial aprobada.

IV.- TEMPO DE TRABALLO
ARTIGO 15º.- XORNADA LABORAL.- A xornada

laboral será de 40 horas semanais de traballo efectivo.

A regulación legal en materia de apertura de esta-
blecementos comerciais e libertade horaria non suporá
modificación da xornada máxima de traballo prevista no
convenio habendo de respetarse en todo caso os des-
cansos mínimos previstos na normativa laboral.

Sempre que a duración da xornada diaria continua-
da exceda de 6 horas, o traballador terá dereito a un
descanso de 15 minutos. Este período de descanso
considerarase tempo de traballo efectivo.

ARTIGO 16º.- DESCANSO SEMANAL.- Os traballa-
dores terán dereito a un descanso mínimo semanal,
acumulable por períodos de ata 14 días, de día e medio
ininterrumpido, que como regla xeral comprenderá a
tarde do sábado ou, no seu caso, a mañá do luns e o
dia completo do domingo. A duración do descanso
semanal para os traballadores menores de 18 anos
será, como mínimo, de 2 días ininterrumpidos.

ARTIGO 17º.- VACACIÓNS.- O período de vaca-
cións establécese en 30 días naturais.

No caso de desacordo entre empresa e traballador
na fijación das datas de disfrute das vacacións, resolve-
rá a jurisdicción do social por un procedemento prefe-
rente e sumario. A decisión xudicial non poderá ser
obxeto de recurso.

ARTIGO 18º.- HORAS EXTRAORDINARIAS.- As
horas extraordinarias se abonarán cun incremento do
50% sobre o valor da hora ordinaria de traballo ou se
compensarán por períodos de descanso na mesma pro-
porción. Nos día de ventas especiais de decembro,
xaneiro, xullo, ... poderá prolongarse a xornada en
tempo suficente, que será calificado como horas
extraordinarias e compensado segundo o previsto neste
artigo.

ARTIGO 19º.- LICENCIAS RETRIBUÍDAS.- O traba-
llador poderá ausentarse do traballo, previo aviso e xus-
tificación, con dereito a remuneración, por algún dos
motivos e polo tempo seguinte:

1) No caso de falecemento de parentes de primeiro
e segundo grao de consanguinidade ou afinidade: Dous
días. Cando o traballador precise desprazarse para
atender estas circunstancias o prazo será de catro días.

2) No caso de accidente ou enfermidade grave, debi-
damente acreditada, de parentes de primeiro e segundo
grao de consanguinidade ou afinidade: Dous días.
Cando o traballador precise desprazarse para atender
estas circunstancias o prazo será de catro días.

3) No caso de hospitalización de parentes de primei-
ro e segundo grao: Dous días. Cando o traballador pre-
cise desprazarse para atender estas circunstancias o
prazo será de catro días.

4) No caso de matrimonio do traballador: Quince
días naturais.

5) No caso de nacemento de fillo: Dous días. Cando
o traballador precise desprazarse para atender estas
circunstancias o prazo será de catro días.
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6) No caso de traslado de domicilio habitual: Un día.
7) Polo tempo indispensable para o cumprimento

dun deber inexcusable de carácter público e persoal,
incluido o exercicio do sufragio activo.

8) Polo tempo indispensable para a realización de
exames prenatais e técnicas de preparación do parto
que deban realizarse dentro da xornada de traballo.

9) Os traballadores por lactancia dun fillo menor de
nove meses, xa sexa por nacemento ou adopción,
teñen dereito a unha hora de ausencia do traballo que
poden dividir en dous fraccións ou a unha reducción da
súa xornada en media hora ca mesma finalidade.  

10) Para realizar funcións sindicais ou de represen-
tación do persoal nos termos establecidos legal ou con-
vencionalmente.

11) Polo tempo necesario para a asistencia a con-
sulta do médico de cabecera da Seguridade Social,
coincidindo o horario de consulta co do traballo.

12) Polo tempo necesario para a asistencia a con-
sulta médica de especialista da Seguridade Social
cando, coincidindo o horario de consulta co do traballo,
se prescriba a consulta polo facultativo de medicina
xeral.

13)  Polo tempo necesario para o acompañamento
de fillos menores de 6 anos a consulta de facultativo da
Seguridade Social. 

14) Un día ó ano de asuntos propios que non será
acumulable a vacacións e festivos.

15) No caso de nacemento de fillos prematuros ou
que,, por calquera causa, teñan que permanecer hos-
pitalizados a continuación do parto, o pai ou a nai terán
dereito a ausentarse do traballo durante unha hora.
Asimesmo terán dereito a reducir a súa xornada de tra-
ballo ata un máximo de 2 horas, ca disminución pro-
porcional do salario.

16) Quen por razóns de garda legal teña ó seu coi-
dado directo a algún menor de 8 anos ou a unha per-
soa con discapacidade física, psíquica ou sensorial que
non desempeñe actividade retribuida, terá dereito a
unha reducción da xornada de traballo, ca disminución
proporcional do salario entre, a lo menos, un octavo e
un máximo da metade da duración de aquela. Terá o
mesmo dereito quen precise encargarse do coidado
directo dun familiar ata o segundo grado de consangui-
nidade ou afinidade que, por razóns de idade, acciden-
te ou enfermidade, non poda valerse por sí mesmo e
non desempeñe actividade retribuida. Se 2 ou máis tra-
balladores da empresa serrasen este mesmo dereito
po o mesmo suxeto causante, o empresario poderá
limitar o seu exercicio simultáneo por razóns justifica-
das de funcionamento da empresa.

17) A concreción horaria e a determinación do perí-
odo de disfrute do permiso de lactancia e da reducción
de xornada, previstos nos apartados 7), 15) e 16),
corresponderá ó traballador, dentro da súa xornada

ordinaria. O traballador deberá preavisar ó empresario
con 15 días de antelación, a data na que se reincorpo-
rará a súa xornada ordinaria. As discrepancias surxidas
entre empresario e traballador sobre a concreción
horaria e a determinaci´no dos períodos de disfrute
previsto nos apartados 79, 15) e 16) serán resoltas pola
xurisdicción competente.

18) A traballadora víctima de violencia de xénero
terá dereito, para facer efectiva a súa protección ou seu
dereito á asistencia social integral, á reducción da súa
xornada de traballo ca disminución proporcional do
salario, ou á reordenación do tempo de traballo, o tra-
vés da adaptación do horario, da aplicación de horario
flexible ou de outros xeitos de ordenación do tempo de
traballo que se empreguen na empresa.

En todo caso o traballador terá dereito a aquelas
outras licencias que resulten de aplicación en función
do disposto na normativa laboral vixente.

ARTIGO 20º.- PARELLAS DE FEITO.- As referen-
cias feitas neste convenio ó cónxuxe entenderánse fei-
tas ó compañeiro ou compañeira que, en situación
estable e acreditada no rexistro correspondente, convi-
ca co traballador ou traballadora.

ARTIGO 21º.- EXCEDENCIAS.- Sen perxuizo do
regulado ó respecto no vixente Estatuto dos
Traballadores estabrécense, para o ámbito de aplica-
ción do presente convenio, as seguintes previsión en
materia de excedencias:

a) Excedencia voluntaria.- O traballador cunha anti-
güedade na empresa dun ano ou mais, terá dereito a
se lle reconozca a situación de excedencia voluntaria
por un período mínimo de catro meses e máximo de
cinco. Este dereito so poderá ser exercitado outra vez
polo mesmo traballador se transcurriran catro anos
dende o fin da anterior excedencia.

b) Excedencia por cuidado de familiares.- O traba-
llador terá dereiro a que se lle reconozca a situación de
excedencia por tempo non superior a tres anos para
atender ó cuidado dun fillo, tando cando sexa por natu-
reza como por adopción, e nos supostos de acollimen-
to, tanto permanente como preadoptivo, a contar dende
a data do nacemento ou, no seu caso, dende a data da
resolución xudicial ou administrativa.

Asimesmo o persoal terá dereito a un período de
excedencia non superior  a dous anos para atender ó
cuidado dun familiar ata o segundo grao de consangui-
nidade ou afinidade que, por razóns de idade, acciden-
te, discapacidade ou enfermidade, non poda valerse
por si mesmo e non desempeñe actividade retribuida.

Durante o primeiro ano de excedencia por cuidado
de familiares, o traballador terá dereito á reserva do
seu posto de traballo e durante o resto de tempo de
excedencia terá dereito á reserva dun posto de traballo
do mesmo grupo profesional ou categoría equivalente.
En todo caso todo o período de excedencia por cuida-
do de familiares será computable ós efectos de anti-
güedade.
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c) Cuestións comúns.- Durante os períodos de
excedencia o traballador non poderá realizar actividade
algunha que supoña concurrencia ou competencia ca
empresa.

Nos casos de  que un traballador quera facer uso do
seu dereito á excedencia, haberá de solicita-lo á
empresa cunha antelación mínima de tres meses á
data en que pretenda pasar a situación de excedencia,
salvo nos casos fortuitos que non puderan preverse
con antelación, nos que o plazo de preaviso se reduci-
rá a 15 días.

V.- DISPOSICIÓNS VARIAS
ARTIGO 22º.- PRENDAS DE TRABALLO.- As

empresas que teñen establecido usar prendas ou uni-
formes (o seu persoal) adecuado a cada tarefa, debe-
rán entregar dous cada ano, ou un cada seis meses.

ARTIGO 23º.- XUBILACIÓN.- As empresas e os tra-
balladores poderán pactar, previa a existencia de
común acordo por ámbalas dúas partes, xubilacións
anticipadas ós 64 anos, de conformidade co disposto
no texto vixente da Lei Xeral da Seguridade Social e
lexislación concordante, debendo as empresas sustitui-
los traballadores simultáneamente ó seu cese por xubi-
lación por outros traballadores nas condicións previstas
no citado Real Decreto.

As empresas e os traballadores poderán pactar,
previa a existencia de común ocordo por ámbalas dúas
partes, xubilacións parciais, de conformidade co dis-
posto no texto vixente da Lei Xeral da Seguridade
Social e Real Decreto 1.131/2002, debendo as empre-
sas sustitui-la xornada reducida simultáneamente á
xubilación parcial, por outros traballadores contratados
a tempo parcial nas condicións previstas no citado Real
Decreto.

ARTIGO 24º.- PÓLIZA DE SEGUROS.- As empre-
sas estarán obrigadas a concertar, con primas íntegras
ó seu cargo, unha póliza de seguros que cubra nos
casos de accidente laboral con resultado de morte e de
invalidez permanente, total ou absoluta por importe de
18.000 euros.

Ós efectos deste artigo, a calificación de accidente
de traballo e o grao de invalidez será a que fixen os
órganos administrativo ou, no seu caso, xurisdiccionais
competentes.

As indemnizacións que sexan percibidas polos tra-
balladores con cargo á póliza que se regula neste arti-
go, consideraranse entregadas a conta das indemniza-
cións que no seu caso puidesen declarar con carggo á
empresa os Tribunais de Xusticia, compensándose
hasta donde aqueles alcancen

ARTIGO 25º.- I.T.- As empresas completarán as
prestacións con cargo á Seguridade Social, hasta o
100% do salario do convenio, nos casos e coa duración
que se indica a continuación:

a) No suposto de que a situación de I.T. sexa aconsecuencia de accidente de traballo o complementoaboarase mentras dure a situación de I.T.
b) No suposto de I.T. derivada de enfermidadecomún e accidente non laboral, o complemento aboara-se cando se produza hospitalización do traballador ementras dure ésta, calquera que sexa o momento enque se produza a hospitalización ó longo da baixa.
c) Da mesma forma, no suposto de I.T. derivada deenfermidade común e accidente non laboral, o comple-mente aboarase cando transcurriran 90 días dende abaixa.
ARTIGO 26º.- LEI DE IGUALDADE.-CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL.- Osdereitos de conciliación da vida persoal, familiar e labo-ral se recoñecen ós traballadores e traballadoras dosector, de xeito que fomenten a asunción equilibradadas responsabilidades familiares, evitando toda discri-minación baseada no seu exercicio.
O permiso e a prestación por maternidade se conce-derá nos termos previstos na normativa laboral e deSeguridade Social.
Para contribuir a un reparto mais equilibrado das res-ponsabilidades familiares, recoñécese ós pais o dereitoa un permiso e unha prestación por paternidade, nostermos previstos na normativa laboral e de SeguridadeSocial.
As empresas estarán obrigadas a respetar a igual-dade de trato e de oportunidades no ámbito laboral e,con esta finalidade, deberán adoptar medidas dirixidasa evitar calquera tipo de discriminación laboral entremulleres e homes, medidas que deberán negociar, e noseu caso acordar, cos representantes legais dos traba-lladores na forma que se determine na lexislación labo-ral.
ARTIGO 27º.- PREVENCIÓN DE RISCOS LABO-RAIS.- De conformidade co disposto na Lei 31/1995, dePrevención de Riscos Laborais, os traballadores e tra-balladoras teñen dereito a unha protección eficaz enmateria de seguridade e saúde no traballo. O citadodereito supón a existencia dun correlativo deber daempresa na protección dos traballadores ó seu servizofronte ós riscos laborais.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- ABONO DEATRASOS: Os atrasos ós que haxa lugar como conse-cuencia da publicación do presente convenio, haberánde aboarse ós traballadores no prazo de dous meses acontar dende a súa publicación no Boletín Oficial daProvincia de Lugo.
Da mesma forma os atrasos ós que haxa lugar ólongo da vixencia do presente convenio, por aplicacióndo incremento salarial ou cláusula de revisión, haberánde aboarse ós traballadores no prazo de dous meses acontar dende a publicación no Boletín Oficial daProvincia de Lugo das táboas salariais corresponden-tes.
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ANEXO I:
TÁBOA SALARIAL REVISADA 2005: CONVENIO COMERCIO PIEL E CALZADO DE LUGO.
Vixencia: 01/01/05 ó 31/12/05.
CATEGORÍA PROFESIONAL SOLDO P. TRANSP RETRIBUCIÓN 

MENSUAL E VESTUA. ANUAL
PERSOAL MERCANTIL TÉCNICO NON TITULADO
Xefe de persoal 963,78 56,01 15.072,81
Xefe de compras 963,78 56,01 15.072,81
Encarregado xeral 963,78 56,01 15.072,81
Xefe de almacén 826,54 56,01 13.014,21
PERSOAL MERCANTIL PROPIAMENTE DITO
Viaxante 720,13 56,01 11.418,06
Corredor de praza 720,13 56,01 11.418,06
Dependente 680,31 56,01 10.820,76
Dependente maior 748,34 56,01 11.841,21
Axudante (menor de 22 anos) 619,77 56,01 9.912,66
PERSOAL ADMINISTRATIVO
Contable 720,13 56,01 11.418,06
Oficial administrativo 680,31 56,01 10.820,76
Auxiliar administrativo 619,77 56,01 9.912,66
Auxiliar de caixa de 16 a 18 anos 515,40 56,01 8.347,11
Auxiliar de caixa 619,77 56,01 9.912,66
PERSOAL DE SERVICIOS E ACTIVIDADES AUXILIARES
Mozo 619,77 56,01 9.912,66
ANEXO II:
TÁBOA SALARIAL 2006: CONVENIO COMERCIO PIEL E CALZADO DE LUGO.
Vixencia: 01/01/06 ó 31/12/06.
CATEGORÍA PROFESIONAL SOLDO P. TRANSP RETRIBUCIÓN 

MENSUAL E VESTUA. ANUAL
PERSOAL MERCANTIL TÉCNICO NON TITULADO
Xefe de persoal 989,80 57,52 15.479,72
Xefe de compras 989,80 57,52 15.479,72
Encarregado xeral 989,80 57,52 15.479,72
Xefe de almacén 848,86 57,52 13.365,62
PERSOAL MERCANTIL PROPIAMENTE DITO
Viaxante 739,57 57,52 11.726,27
Corredor de praza 739,57 57,52 11.726,27
Dependente 698,68 57,52 11.112,92
Dependente maior 768,55 57,52 12.160,97
Axudante (menor de 22 anos) 636,50 57,52 10.180,22
PERSOAL ADMINISTRATIVO
Contable 739,57 57,52 11.726,27
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Oficial administrativo 698,68 57,52 11.112,92
Auxiliar administrativo 636,50 57,52 10.180,22
Auxiliar de caixa de 16 a 18 anos 529,32 57,52 8.572,52
Auxiliar de caixa 636,50 57,52 10.180,22
PERSOAL DE SERVICIOS E ACTIVIDADES AUXILIARES
Mozo 636,50 57,52 10.180,22
ANEXO III:
TÁBOA SALARIAL 2007: CONVENIO COMERCIO PIEL E CALZADO DE LUGO.
Vixencia: 01/01/07 ó 31/12/07.
CATEGORÍA PROFESIONAL SOLDO P. TRANSP RETRIBUCIÓN 

MENSUAL E VESTUA. ANUAL
PERSOAL MERCANTIL TÉCNICO NON TITULADO
Xefe de persoal 1.031,37 59,94 16.129,89
Xefe de compras 1.031,37 59,94 16.129,89
Encarregado xeral 1.031,37 59,94 16.129,89
Xefe de almacén 884,51 59,94 13.926,99
PERSOAL MERCANTIL PROPIAMENTE DITO
Viaxante 770,63 59,94 12.218,79
Corredor de praza 770,63 59,94 12.218,79
Dependente 728,02 59,94 11.579,64
Dependente maior 800,83 59,94 12.671,79
Axudante (menor de 22 anos) 663,23 59,94 10.607,79
PERSOAL ADMINISTRATIVO
Contable 770,63 59,94 12.218,79
Oficial administrativo 728,02 59,94 11.579,64
Auxiliar administrativo 663,23 59,94 10.607,79
Auxiliar de caixa de 16 a 18 anos 551,55 59,94 8.932,59
Auxiliar de caixa 663,23 59,94 10.607,79
PERSOAL DE SERVICIOS E ACTIVIDADES AUXILIARES
Mozo 663,23 59,94 10.607,79
ANEXO IV:
TÁBOA SALARIAL 2008: CONVENIO COMERCIO PIEL E CALZADO DE LUGO.
Vixencia: 01/01/08 ó 31/12/08.
CATEGORÍA PROFESIONAL SOLDO P. TRANSP RETRIBUCIÓN 

MENSUAL E VESTUA. ANUAL
PERSOAL MERCANTIL TÉCNICO NON TITULADO
Xefe de persoal 1.057,15 61,44 16.533,09
Xefe de compras 1.057,15 61,44 16.533,09
Encarregado xeral 1.057,15 61,44 16.533,09
Xefe de almacén 906,62 61,44 14.275,14
PERSOAL MERCANTIL PROPIAMENTE DITO
Viaxante 789,90 61,44 12.524,34
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Corredor de praza 789,90 61,44 12.524,34
Dependente 746,22 61,44 11.869,14
Dependente maior 820,85 61,44 12.988,59
Axudante (menor de 22 anos) 679,81 61,44 10.872,99
PERSOAL ADMINISTRATIVO
Contable 789,90 61,44 12.524,34
Oficial administrativo 746,22 61,44 11.869,14
Auxiliar administrativo 679,81 61,44 10.872,99
Auxiliar de caixa de 16 a 18 anos 565,34 61,44 9.155,94
Auxiliar de caixa 679,81 61,44 10.872,99
PERSOAL DE SERVICIOS E ACTIVIDADES AUXILIARES
Mozo 679,81 61,44 10.872,99

R. 06262

AYUNTAMIENTOS
BARREIROS

Visto lo dispuesto en la Resolución de 09 de abril de1997, en la que se dictan instrucciones técnicas a losAyuntamientos sobre actualización del padrón munici-pal, así como de conformidad con lo establecido en elartículo 72 del Reglamento Población y DemarcaciónTerritorial de las Entidades Locales aprobado por elR.D. 1.690/1986, de 11 de julio, en su redacción dadapor el R.D. 2.612/1996, de 20 de diciembre, se proce-derá a realizar la baja de oficio en los siguientes térmi-nos: “Los Ayuntamientos darán de baja de oficio, porinscripción indebida, a quienes figuren empadronadosincumpliendo los requisitos establecidos en el artículo54 de este Reglamento.”
Visto, que se ha intentado en dos ocasiones notificarel inicio del procedimiento de baja de oficio en el padrónmunicipal de habitantes a los siguientes habitantes: DonMoysemar Jose De Souza, con número de pasaporteCX160531, doña Zelina Ferreira Dos Santos, connúmero de pasaporte CX160532, doña Thaise LuanaFerreira Rodrigues, con número de pasaporteCX160529 y doña Taynara Caldwell Ferreira de Souza,con número de pasaporte CX160530, en su domicilioconocido de Paseo de Altar, nº 8, 1º, San Cosme deBarreiros, a medio de carta certificada con acuse derecibo, siendo devueltas éstas por estar ausentes.
Visto, que el pasado día 03 de diciembre de 2008,finalizó el plazo dado para efectuar la presentación dealegaciones, al objeto de acreditar que es éste el muni-cipio en el que residen el mayor número de días al año,sin que los mismos hayan realizado presentación o jus-tificación alguna al respecto.
RESUELVO:
Primeiro.- Acordar la publicación de esta Resoluciónen el Boletín Oficial de la Provincia, abriendo un nuevo

período de 15 días hábiles para la presentación de laalegaciones y presentación de los documentos y justifi-caciones que se estimen oportunos con el fin de acredi-tar su situación. 
Segundo.- Notificar, según lo establecido en laResolución de 9 de abril de 1997, en su apartado II,punto 3.3 c.2, en el que se establece: “en los casos enque los interesados manifiesten su disconformidad conla baja o no efectúen alegaciones algunas, una veztranscurrido el plazo señalado al efecto, y en todo caso,cuando el ciudadano no figure empadronado en ningúnmunicipio, la baja sólo podrá llevarse a cabo con elinforme favorable del Consejo de Empadronamiento”una vez transcurrido el período de alegaciones, alConsejo de Empadronamiento, toda la documentaciónque consta en el expediente, con el fin de que se emitainforme favorable para realizar la baja de oficio, de donMoysemar Jose de Souza, doña Zelina Ferreira DosSantos, doña Thaise Luana Ferreira Rodríguez y doñaTaynara Caldwell Ferreira de Souza.
Barreiros, 09 de diciembre de 2008.- El Alcalde, J.Alfonso Fuente Parga.

R. 06268
____

COSPEITO
Anuncio

Por Resolución de Alcaldía Nº 823/2008 con data 28de novembro de 2008 aprobouse a adxudicación provi-sional do contrato de servizo educativo e servizos com-plementarios da escola infantil municipal do Concello deCospeito o que se publica aos efectos do artigo 135.3da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos doSector Público.
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Cospeito.




