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«Segundo.-Servizos mínimos a partir das 00.00 do
día 2 de marzo de 2009:

Empresa S.G. Ferpesa, S.L.

Quenda de maná: 3 limpadores/as.

Quenda de tarde: 1 limpador/a».

Corrección de erros.-Resolución do 19 de
febreiro de 2009, da Secretaría Xeral de
Comunicación, pola que se ditan normas
para garantir os servizos esenciais duran-
te a folga convocada polo persoal da
empresa Eulen Seguridade, S.A. subcon-
tratista da Compañía de Radio Televisión
de Galicia a partir das 00.00 horas do día
25 de febreiro de 2009.

Advertido erro na devandita resolución, do 19 de
febreiro de 2009, publicada no Diario Oficial de
Galicia nº 38, do 24 de febreiro, é necesario facer a
seguinte corrección:

Na exposición de motivos, páxina 3.850, no consi-
derando cuarto, deberase engadir un parágrafo cos
seguintes termos: «Dado o carácter indefinido da
convocatoria da folga, é necesario, así mesmo, esta-
blecer os servizos mínimos que garantan o normal
desenvolvemento dos servizos subcontratados, unha
vez finalizadas as referidas eleccións autonómicas, e
mentres se manteña a convocatoria de folga indefini-
da».

Na páxina 3.850, anexo, no encabezamento deste,
onde di: «Servizos mínimos durante o día 25 de
febreiro», debe dicir: «Servizos mínimos a partir das
00.00 horas do día 25 de febreiro de 2009».

Na páxina 3.850, anexo, deberase engadir:

«Primeiro.-Servizos mínimos ata as 24.00 horas do
día 1 de marzo de 2009: os que figuran na Resolu-
ción do 19 de febreiro de 2009».

«Segundo.-Servizos mínimos a partir das 00.00 do
día 2 de marzo de 2009:

Empresa Eulen Seguridade, S.A.

Días laborables:

Quenda de mañá: 50% do cadro de persoal de vixi-
lancia e seguridade.

Quenda de tarde: 67% do cadro de persoal de vixi-
lancia e seguridade.

Quenda de noite: 100% do cadro de persoal de
vixilancia e seguridade.

Domingos e festivos (quendas reducidas):

Quenda de mañá: 100% do cadro de persoal de
vixilancia e seguridade.

Quenda de tarde: 100% do cadro de persoal de
vixilancia e seguridade.

Quenda de noite: 100% do cadro de persoal de
vixilancia e seguridade».

Resolución do 23 de febreiro de 2009, da
Secretaría Xeral de Emigración, pola que
se amplía o prazo de presentación de soli-
citudes do programa de axudas para a
participación en actividades de campa-
mentos e campos de traballo dirixidos a
mozos e mozas de orixe galega ou descen-
dentes de galegos e que residan no exte-
rior, previsto na Resolución do 19 de
decembro de 2008.

Mediante Resolución do 19 de decembro de 2008
(DOG nº 2, do 5 de xaneiro de 2009), a Secretaría
Xeral de Emigración convoca e regula, para o exer-
cicio 2009, o programa de axudas para a participa-
ción en actividades de campamentos e campos de
traballo dirixidos a mozos e mozas de orixe galega ou
descendentes de galegos e que residan no exterior.

A coincidencia do prazo de presentación de solici-
tudes co período vacacional en moitos países de
Latinoamérica, dificulta a difusión da convocatoria e
fai que o número de solicitudes, ata a data, non che-
gue a cubrir o número de prazas.

En consecuencia, e á vista do número mínimo de
solicitudes presentadas e rexistradas nas entidades
colaboradoras, co fin de facilitar aos interesados a
presentación das solicitudes e xuntar a documenta-
ción correspondente e de conformidade co estableci-
do no artigo 49 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común, o secretario
xeral de Emigración, en virtude das competencias
que ten atribuídas,

RESOLVE:

Artigo único.-Ampliar, ata o 16 de marzo de 2009,
o prazo de presentación de solicitudes para as axu-
das para a participación en actividades de campa-
mentos e campos de traballo dirixidos a mozos e
mozas de orixe galega ou descendentes de galegos e
que residan no exterior reguladas na Resolución do
19 de decembro de 2008.

Contra esta resolución de ampliación de prazo non
cabe recurso ningún, de acordo co disposto no arti-
go 49.3º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2009.

Manuel Luis Rodríguez González
Secretario xeral de Emigración


