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-2 días naturais por cambio do domicilio habitual.
-4 días naturais por nacemento de fillos.
-4 días naturais por enfermidade grave ou fale-

cemento do cónxuxe ou asimilado (cando demostre
convivencia), fillos, pais, e pais políticos, irmáns
de calquera dos cónxuxes. Se é fóra da provincia
2 días máis.

-3 días naturais por enfermidade grave ou fale-
cemento de avós de calquera dos cónxuxes ou asi-
milados (demostrando convivencia).

-16 horas ó ano para consulta médica, que se pode-
rán desfrutar por xornada completa ou as horas nece-
sarias en cada consulta co límite de 16 horas.

-Polo tempo necesario para consulta ou especia-
listas da Seguridade Social, sempre que sexan pres-
critas as ditas consultas polo médico de cabeceira
da Seguridade Social, tendo que presenta-lo traba-
llador/a previamente o volante da dita consulta e
o xustificante de asistencia ó dito especialista e non
estéan cubertas estas especialidades na zona.

Artigo 15º.-Dereitos sindicais.
A representación dos traballadores/as na empresa

ou centro de traballo que teñan menos de 50 e máis
de 10 traballadores/as corresponde ós delegados/as
de persoal. Igualmente poderá haber un delegado/a
de persoal naquelas empresas ou centros que conten
entre seis e dez traballadores/as, se así o decidiran
estes por maioría.

Os traballadores/as elixirán, mediante sufraxio
libre, persoal, secreto e directo os delegados de per-
soal na contía seguinte: ata 30 traballadores/as, un;
de 31 a 49, tres.

Os delegados/as de persoal exercerán mancomu-
nadamente ante o empresario a representación para
a que foron elixidos, e terán as mesmas competencias
establecidas para os comités de empresa.

Os delegados de persoal observarán as normas que
sobre sixilo profesional están establecidas para os
membros de comités de empresa no artigo 65 desta
lei.

Artigo 16º.-Adscrición de persoal.
O persoal de limpeza que realice a súa xornada

nun centro de traballo durante un período mínimo
de dous meses, no caso do cesamento da contrata,
terá dereito a continuar coa nova empresa adxu-
dicataria cos servicios de limpeza do centro. Esta
nova empresa adxudicataria terá a obriga de absorber
este persoal, respectándolle a antigüidade e demais
dereitos adquiridos.

Artigo 17º.-Comisión paritaria.
Co obxeto de velar polo cumprimento do convenio

nos termos pactados, créase a presente comisión
paritaria composta por un representante da dirección
da empresa e un representante da parte social.

No caso de desacordo na comisión e tratándose
dun conficto colectivo, someterase o procedemento
regulado no AGA.

ANEXO
Táboas salariais

* Limpadora:
Salario base: 77.646 pesetas.
Complemento de destino: 33.215 pesetas.
Productividade fixa: 12.702 pesetas.
Complemento específico: 4.250 pesetas.
P.R.D.: 5.902 pesetas.
Total: 133.715 pesetas.

* Peón:
Salario base: 77.646 pesetas.
Complemento de destino: 33.215 pesetas.
Productividade fixa: 12.702 pesetas.
Complemento específico: 4.250 pesetas.
P.R.D.: 5.902 pesetas.
Total: 133.715 pesetas.

Complemento por traballo en quendas:
-Quenda fixa: 2.799 pesetas.
-Quenda rotatoria simple: 5.038 pesetas.
-Quenda complexa: 7.276 pesetas.
-Servicio nocturno 1ª e 2ª semana: 11.115 pesetas.
-Servicio nocturno 3ª e 4ª semana: 9.202 pesetas.
-Servicios domingos e festivos: 3.069 pesetas.
-Antigüidade: 1.900 pesetas por trienio.

XUNTA ELECTORAL DE GALICIA
Resolución do 10 de setembro de 2001
pola que se dá publicidade ó Acordo da
Xunta Electoral de Galicia do 6 de setem-
bro de 2001, referente á documentación
acreditativa da condición política de
galego.

A Xunta Electoral de Galicia, na súa reunión do
6 de setembro e en exercicio das facultades previstas
no artigo 18 a) da Lei autonómica 8/1985, do 13
de agosto, prestou a súa aprobación a un acordo
interpretativo sobre a documentación acreditativa da
condición de galego en relación coa presentación
de candidatos ás eleccións ó Parlamento de Galicia.

A Xunta Electoral Central, con data 10 de setem-
bro, tomou coñecemento confirmando o referido
acordo.

Xa que logo, e para xeral coñecemento, disponse
a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

A Coruña, 10 de setembro de 2001.

Jesús Souto Prieto
Presidente da Xunta Electoral de Galicia

Acordo da Xunta Electoral de Galicia do 6 de
setembro de 2001, referente á documentación

acreditativa da condición política de galego

I
Antecedentes

1. A Xunta Electoral Central, na súa instrucción
do 15 de marzo de 1999 sobre a documentación
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que debe xuntarse á presentación de candidaturas
nas eleccións municipais e de deputados do Par-
lamento Europeo, estableceu, na súa norma primeira,
punto 2, que non era condición necesaria para ser
candidato a inscrición no censo electoral ou no
padrón municipal de habitantes.

2. A Xunta Electoral Central, na súa instrucción
do 20 de xaneiro de 2000, sobre a documentación
que debe xuntarse na presentación de candidaturas
nas eleccións xerais, reiterou na súa norma segunda
o criterio antecedente.

Este criterio, en contraposición coa Lei de elec-
cións ó Parlamento de Galicia, resulta contradictorio
e debe ser resolto respecto ás xuntas electorais pro-
vinciais por razóns de certeza xurídica, facendo uso
da salvidade contida na norma terceira da instruc-
ción do 15 de marzo de 1999.

II
Fundamentos xurídicos

Primeiro.-Aplicación da Lei 8/1985, do 13 de agos-
to, de eleccións ó Parlamento de Galicia.

O artigo 4.1º da referenciada lei preceptúa que
para seren elixibles os cidadáns deben reuni-la con-
dición de electores, e o artigo 2.1º di que os electores
deben, entre outros requisitos, reuni-la condición
política de galegos segundo o disposto no artigo 3
do Estatuto de autonomía de Galicia.

Segundo.-Aplicación do Estatuto de autonomía.
O punto 3.1 do Estatuto de autonomía explicita

que gozan da condición política de galegos os cida-
dáns españois que, de acordo coas leis xerais do
Estado, teñan veciñanza administrativa en calquera
dos municipios de Galicia.

Este requisito, de conformidade coa lexislación
vixente, acreditarase coa inscrición no censo elec-
toral ou por certificación de empadroamento do seu
respectivo municipio.

Terceiro.-Constitucionalidade da esixencia da
veciñanza administrativa en calquera dos municipios
galegos como requisito de elixibilidade.

As STC números 60/1987, 107/1990, 109/1990
e 26/1992, do 5 de marzo, declararon razoable a
esixencia desta condición e sosteñen a constitucio-
nalidade deste requisito respecto á veciñanza admi-
nistrativa, esixido polas leis autonómicas de elec-
cións.

III
Acordo

Polo anteriormente exposto e facendo uso da facul-
tade prevista no artigo 18 a) da Lei autonómi-
ca 8/1985, do 13 de agosto, a Xunta Electoral de
Galicia, na súa reunión do 6 de setembro acordou
por unanimidade:

1. As candidaturas que se presenten ás eleccións
autonómicas galegas nas circunscricións electorais
provinciais deberán acompañarse:

-Da documentación prevista na norma primeira da
instrucción do 20 de xaneiro de 2000 da Xunta Elec-

toral Central, ou sexa, de fotocopia simple do docu-
mento nacional de identidade de cada candidato,
e mais escrito asinado de aceptación da candidatura
e de non estar incurso en inhabilitación ou en causa
de inelixibilidade.

-De certificación acreditativa de que o candidato
está inscrito no censo electoral ou empadroado nun
municipio da Comunidade Autónoma de Galicia, por
se-lo requisito da veciñanza administrativa, esixido
para gozar da condición política de galego.

2. Notifica-lo presente acordo á Xunta Electoral
Central para o seu coñecemento e ás xuntas elec-
torais provinciais para a súa aplicación.

A Coruña, 6 de setembro de 2001.
Jesús Souto Prieto

Presidente da Xunta Electoral de Galicia

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS
CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Corrección de erros.-Resolución do 18 de
xullo de 2001, do tribunal designado
para xulga-lo proceso selectivo para
cubrir, mediante o nomeamento de per-
sonal interino, dous postos de traballo do
corpo superior de Administración da Xun-
ta de Galicia (grupo A), escala de Sis-
temas e Tecnoloxías da Información,
vacantes nos servicios dependentes das
consellerías de Pesca, Marisqueo e Acui-
cultura e Medio Ambiente, convocadas
pola orde da Consellería da Presidencia
e Administración Pública do 12 de setem-
bro de 2000 (Diario Oficial de Galicia
número 190, do 29 de setembro), pola
que se acorda eleva-la proposta dos aspi-
rantes que superaron o proceso selectivo.

Advertido erro na devandita resolución, publicada
no Diario Oficial de Galicia nº 151, luns, 6 de agosto
de 2001, cómpre face-la oportuna corrección:

-Na páxina 10.676, anexo, onde di: «Gómez Ape-
teguia, José Manuel», debe dicir: «Gómez Apeste-
guía, José Miguel».

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS
E VIVENDA

Resolución do 22 de agosto de 2001 pola
que se anuncia a convocatoria de prazas
de persoal laboral fixo para o ente público
Portos de Galicia.

De conformidade coa Lei 5/1994, do 29 de novem-
bro, de creación do ente público Portos de Galicia,
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