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oportunas, aos efectos de rectificar posibles erros na relación de bens afectados que foi obxecto de publicación
nos medios e nas datas anteriormente referidos. Estas alegacións deberanse presentar por escrito perante esta
Xefatura Territorial de
Economía e Industria, (Edificio Administrativo da Xunta de Galicia en Lugo, Rolda da Muralla 70, Código Postal
27071, Lugo).
Todo isto de acordo coas condicións seguintes:
Primeira.-As instalacións que se autorizan terán que realizarse de acordo coas especificacións e cos planos que
figuran no proxecto “ L.M.T. soterrada a 20 kV. e C.T. de abonado de 400 kVA para suministro aos servizos
auxiliares da subestación eléctrica de Xove” presentados pola empresa Red Eléctrica de España S.A.U.
Segunda.-O peticionario asegurará o mantemento e a vixilancia correcta das instalacións durante a construción e
despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións
regulamentarias de seguridade con carácter permanente.
Terceira.- Deberase cumprir canto establece a lexislación técnica de liñas eléctricas de alta tensión e as súas
instrucións técnicas complementarias, de acordo co Real Decreto 223/2008, do 15 de febreiro, así como, de ser
o caso, a lexislación aplicable ás instalacións de baixa tensión e as súas instrucións técnicas complementarias de
acordo co Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, ademais do resto de normativa e directrices vixentes que
sexan de aplicación.
Cuarta.-Para introducir modificacións nas instalacións que afecten a datos básicos do proxecto será necesaria a
autorización previa desta xefatura territorial.
Quinta.-O prazo para a execución das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da
data de notificación/publicación desta resolución.
Sexta.-A Administración resérvase para si o dereito de deixar sen efecto esta autorización por calquera das
causas establecidas no artigo 34 do Decreto 1775/1967, do 22 de xullo, por incumprimento das condicións
impostas ou por calquera outra causa excepcional que o xustifique.
Sétima.-Esta autorización outórgase sen prexuízo de terceiros e independentemente das autorizacións, licenzas
ou permisos de competencia municipal, provincial o outros necesarios para a realización das obras das
instalacións autorizadas.
A publicación desta resolución se realiza tamén para os efectos previstos no artigo 59.4 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
(modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro) cando os titulares dos predios propostos sexan descoñecidos,
non se saiba o lugar de notificación, ou ben, tentada a notificación, non se puidese realizar e así dirixirlle ao
Ministerio Fiscal as dilixencias que se produzan de conformidade co establecido no artigo 5 da Lei de
expropiación forzosa de 1954.
Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpoñer recurso de alzada ante o
Conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación /
publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 110, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei
4/1999, do 13 de xaneiro) sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que
consideren pertinente.
Lugo, 17 de marzo de 2014.- A/ o xefa/e territorial, P.S.L.(Decreto 110/2013, do 4 de xullo), A xefa do Servizo
de Enerxía e Minas, Mª A. Belén Miragaya Sánchez
R. 1116

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DE LUGO
Anuncio
CONVENIOS COLECTIVOS
Visto o acordo de táboa salarial para o ano 2014 do Convenio Colectivo da empresa Arborejardín, S.L.,
asinado o día 28 de febreiro de 2014, pola representación empresarial e a dos seus traballadores, e de
conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 1/95, do 24 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de
maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos e acordos colectivos de traballo, ACORDO:
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PRIMEIRO: Ordenar a inscrición da revisión do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta
xefatura territorial, así como o seu depósito.
SEGUNDO: Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
Lugo, 17 de marzo de 2014.- A xefa do Servizo de Traballo e Economía Social, Matilde I. Alonso da Cunha
ACTA COMISIÓN NEGOCIADORA
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ARBOREJARDIN, S.L.

ASISTENTES
Por la representación de la Empresa:

IVÁN MANUEL PRADO RODRÍGUEZ
DNI 34.264.445B

POR LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES:
ROBERTO LEAL FERNÁNDEZ.- DNI 33.998.237M
(representante sindical)
ALBA CARBALLAL FERNÁNDEZ.- DNI 53.178.742M
ALEJANDRO LAMAS REY.- DNI 32.650.720N
FÉLIX FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.- DNI 33.340.485F
YVAN RIVERO SOTO.- DNI 34.272.514F
VANESA GARRIDO BLANCO.- DNI 33.350.199S
DIALIBA DIAWARA.- X8247648-D

En Lugo, siendo las 14,00 horas del día 28 de
febrero de 2014, se reúnen en las instalaciones de
la empresa ARBOREJARDIN, S.L. de Lugo, sitas en N640, km. 86,5, A Palloza-Muxa, las personas al
margen relacionadas, miembros todas ellas de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la
empresa Arborejardin, S.L., adoptándose tras los
debates oportunos los siguientes
ACUERDOS:

PRIMERO.- Aprobar las tablas salariales del Convenio Colectivo de la empresa Arborejardin, S.L. con vigencia
desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.
Al respecto las partes indican que el artículo 13 del Convenio Colectivo en vigor, que lleva por rúbrica salario
base, establece que la modificación salarial para los distintos años de vigencia del convenio se fijará por la
Comisión Negociadora del Convenio.
Habida cuenta de la situación de crisis económica general, las partes firmantes entienden que el salario en el
ejercicio 2014 no ha de sufrir modificación, por lo que se seguirán aplicando en el ejercicio 2014 las tablas
salariales del ejercicio 2013.
SEGUNDO.- Remitir la presente Acta, junto con las tablas salariales aprobadas, a la autoridad laboral
competente a los oportunos efectos legales.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la que corresponde la presente Acta, firmando la
misma los asistentes en prueba de conformidad en lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
Fdo.: Iván M. Prado Rodríguez

Fdo.: Roberto Leal Fernández

Fdo.:Alba Carballal Fernández

Fdo.: Alejandro Lamas Rey

Fdo.: Félix Fernández Fernández

Fdo.: Yvan Rivero Soto

Fdo.: Vanesa Garrido Blanco

Fdo.: Dialiba Diawara

TABLA SALARIAL 2014.- CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ARBOREJARDIN, S.L.
Vigencia desde el 01-01-2014 al 31-12-2014
CATEGORÍA PROFESIONAL
Técnico
Comercial
Administrativo
Auxiliar administrativo
Encargado
Jardinero

SALARIO BASE MENSUAL
740,00
710,00
680,00
660.00
740,00
710,00

RETRIBUCIÓN ANUAL
10.360,00
9.940,00
9.520,00
9.240,00
10.360,00
9.940,00
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CATEGORÍA PROFESIONAL
Auxiliar jardinero
Peón especialista
Peón

SALARIO BASE MENSUAL
690,00
680,00
660,00

B.O.P de Lugo
RETRIBUCIÓN ANUAL
9.660,00
9.520,00
9.240,00
R. 1160

CONCELLOS
BECERREÁ
Anuncio
EDICTO DE EXPOSICIÓN AO PÚBLICO
Pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 26 de marzo de 2014, prestouse aprobación inicial ao
padrón correspondente ao mes de febreiro de 2014 do prezo público pola prestación do servicio de axuda a
domicilio.
Conforme ao disposto no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria, por medio do presente ponse en coñecemento
dos contribuíntes obrigados ao pago do prezo público, que dispoñen dun prazo de quince días, contados a
partir da publicación do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, ao obxecto de que poidan ser
examinados e presenta-las reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose elevados a definitivos se,
transcorrido o prazo de exposición pública, non se formulara ningunha reclamación contra os mesmos.
Así mesmo, e de conformidade co artigo 253.1 da Lei Xeral Tributaria, poderán interpoñer recurso de
reposición ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte ao da
finalización do período voluntario de pagamento.
Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderá
interpoñerse recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei
Reguladora da referida xurisdicción.
Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.
ANUNCIO DE COBRANZA
De conformidade co disposto no artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación (R.D. 939/2005), do 29
de xullo, fíxase como prazo de ingreso, en período voluntario, ata o 26/05/2014. Para o cobro dos mesmos, os
contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, estes seranlles cargados nas contas bancarias respectivas.
Para o resto dos contribuíntes, os recibos seranlles enviados ó enderezo declarado do suxeito pasivo por
correo ordinario para que poidan efectúa-lo pago en calquera oficina de Caixa Galicia. No caso de non recibilos,
obrigado ó pagamento deberá personarse nas oficinas municipais para obter un duplicado xa que a súa non
recepción no domicilio non exonera da obriga de pagamento nin impide a utilización da vía de constrinximento
Transcorrido o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo que determina a esixencia
dos xuros de demora e dos recargos do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, de
17 de decembro, Xeral Tributaria, e no seu caso das costas do procedemento de constrinximento; de acordo co
establecido no artigo 161 de dita Lei, procederase á súa recadación pola vía administrativa de constrinximento,
segundo o preceptuado no Regulamento Xeral de Recadación. O recargo será do 5 por 100 cando a débeda non
ingresada en período voluntario se satisfaga na súa totalidade antes da notificación ao debedor da providencia
de apremio, de acordo co previsto no artigo 28.2 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, para o que deberán acudir ás
oficinas municipais para o selado dos correspondentes recibos.
A presente publicación, nos dous supostos, de edicto de exposición ao público dos padróns e anuncio de
cobranza en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ao amparo do establecido no artigo 102 da
indicada Lei Xeral Tributaria.
Becerreá, 27 de marzo de 2014.- O Alcalde, Manuel Martínez Núñez
R. 1250

