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PRESENTADO CONFLICTO COLECTIVO CONTRA A MODIFICACIÓN 

SUBSTANCIAL DAS CONDICIONS DE TRABALLO NOS CENTROS DE CULTURA 

CCOO, UGT, CIG e CSIF, veñen de formular demanda de conflito colectivo 

contra a Consellería de Cultura pola modificación unilateral das condicións 

de traballo do persoal dos arquivos, museos e bibliotecas 

Logo de esixirlle unha negociación previa para que se respectasen as carteleiras e os dereitos 
adquiridos dos traballadores, como consecuencia da implantación do KRONOS (sistema de 
control horario), nestes centros, a imposición e a falta de interlocución semellan ser as 

pautas de actuación dos dirixentes da Consellería de Cultura. 

A instrución que leva a interposición deste conflito foi coñecida polas direccións o venres día 
12 de xaneiro, a primeira hora da maña, e non se deu coñecemento aos representantes dos 
traballadores, polo que se incumpríron varias cuestión básicas: 
 
- Actuouse de forma precipitada e improvisada, pero con aleivosía, cunha comunicación 
de cambios de xornada a golpe de venres para empezar ao seguinte luns sen ter en conta as 
consecuencias sobre a vida persoal e familiar dos traballadores. 
 
- Non se informou previamente aos representantes dos traballadores e, en moitos casos, 
faltan os medios técnicos e materiais para o correcto funcionamento do sistema  (ata tal punto 
que en poucos días de funcionamento do novo sistema de control horario, había traballadores 
que debían ata 15 horas sen ningunha explicación). 
 
- Afecta a dereitos adquiridos, polo que supón unha modificación substancial de 

condicións de traballo (modifica carteleiras de traballo que levan implantadas desde fai máis 
de 20 anos). Os arquivos, bibliotecas e museos son centros con horarios e características 
especiais (abren mañás, tardes, sábados e domingos e festivos no caso dos museos e con 
amplos horarios de atención ao público). Tendo isto en conta, as carteleiras de traballo e os 
cadrantes estaban adaptados a esas peculiaridades e funcionaban correctamente 
conxugando a correcta prestación dos servizos e a adecuada atención aos usuarios coa 
conciliación persoal e familiar dos traballadores. As actuais carteleiras que foron 
negociadas e consensuadas entre as respectivas xefaturas territoriais, os 
directores/as dos centros e os representantes dos traballadores, contan non só con 
toda a lexitimidade derivada da negociación, senón tamén co visto e prace das partes 
afectadas. É inadmisible que un sistema de quendas de traballo que funciona, e que 
responde ás necesidades de funcionamento dos centros, dos usuarios e dos traballadores, 
se pretenda cambiar dun día para outro sen ningunha causa ou explicación. 
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Por tanto, estase vulnerando o CAPÍTULO VI XORNADA, HORARIO DE TRABALLO, 
DESCANSO E VACACIÓNS, en concreto o  Artigo 18º.-Xornada de traballo nos 
seguintes puntos:  

 
2. A dirección de cada centro, logo de autorización da consellería da que depende, e os/as representantes 
dos/as traballadores/as poderán negociar un horario ou unha xornada distinta á expresada no punto 
anterior cando, polas súas peculiaridades específicas, así se considere necesario, respectándose, en todo 
caso, a capacidade organizadora que lle corresponde á Xunta de Galicia. 
 
5. Respectarase o dereito adquirido legalmente determinado dos/as traballadores/as que teñan un 
horario e/ou unha xornada semanal laboral inferior á fixada neste artigo, todo iso sen prexuízo do disposto 
no punto 2 deste artigo. 

 
Tamén se había instado a apertura inmediata dunha mesa de negociación entre a 
Consellería de Cultura e o Comité Intercentros para que se respectasen as condicións de 
traballo e non se utilizase a implantación do KRONOS (un sistema de control horario), para 
facer modificacións substanciais contempladas e amparadas  polo propio estatuto dos 
traballadores e polo V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. 
 
Cabe destacar que a implantación dun sistema de control horario, como mesmo recoñece a 
Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, significa precisamente iso, 
controlar o horario que se fai, non modificar o horario que hai. Ademais, debe combinar o 
necesario respecto aos dereitos dos traballadores co funcionamento destes centros que teñen 
horarios especiais. 
 
Como non atenderon a razóns, para salvagardar os prazos vimos de presentar o día 7 de 
febreiro a demanda de conflicto colectivo, co dous obxectivos:  
 

- que poida mediar a Dirección Xeral de Función Pública, para evitar un conflito 
innecesario. 

- que a Consellería de Cultura se aveña a negociar, antes de que se dirima a papeleta de 
mediación no propio xulgado. 

 
Quedou constatado que as organizacións sindicais CCOO, UGT, CIG e CSIF, temos posto 
todo o interes e medios para que esta xudicializacion en defensa dos dereitos adquiridos e 
consolidados dos traballadores, non se derá, polo que apelamos á mediación inmediata da 
Dirección Xeral de Función Pública, para que abra un espazo de diálogo cos 
representantes dos traballadores no que poidamos acadar os consensos necesarios para 
que a implantanción do KRONOS se faga sobre a base de respectar as actuais carteleiras 
(negociadas e acordadas entre os distintos comités de empresa e as xefaturas territoriais) e 
de garantir as necesidades dos servizos de cada un dos centros. 
 


