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CCOO e UGT, considerando a capacidade que outorga o artigo 105 da Lei de Emprego 

Público de Galicia que ao respecto da xornada de traballo, que  di que cada administración 

pública determinará a xornada ordinaria e as especiais de traballo do persoal, logo 

de negociación coa representación do persoal. 

Atendendo ao II Acordo para a mellora do emprego público e de condicións de 

traballo, asinado en Madrid, por CCOO e FeSP-UGT, o pasado 9 de marzo, no que se 

establece que en materia de xornada de traballo e de conciliación do persoal, cada  

Administración Pública, previa negociación colectiva, poderá establecer nos seus 

calendarios laborais un reparto anual da xornada en atención ás particularidades 

de cada función, tarefa e ámbito sectorial, atendendo en especial ao tipo de 

xornada ou ás xornadas a quenda, nocturnas ou especialmente penosas. 

Que é de xustiza buscar unha solución negociada para compensar o traballo en 

festivos e domingos do persoal a quendas, pois cabe recordar que a propia Valedora 

do Pobo, en relación a determinadas medidas impostas en aplicación da Lei 1/2012, ven de 

instar ao Goberno de Galicia a que: “…….deberá considerar – non como unha obrigación 

inmediata de resultado pero si como unha obrigación de comportamento a futuro- 

retomar o diálogo social a fin de recuperar acordos que permitan, incluír, nos 

sucesivos proxectos de presupostos previsións relativas aos compromisos de 

recuperación dos pactos iniciais”.  

Consideramos que a Administración Autonómica, logo do II Acordo sobre emprego, asinado 

en Madrid, por UGT e CCOO entre outros, ten as ferramentas legais e necesarias para a 

posta en marcha da negociación que visualice a encomenda ditada pola Valedora do Pobo e 

retomemos a senda da recuperación efectiva de dereitos laborais do persoal que presta 

servizo a quendas na Xunta de Galicia. 

Por tanto UGT e CCOO esiximos a inmediata a convocatoria dunha mesa de 

negociación para acordar a compensación do traballo realizado polo persoal laboral en días 

festivos e domingos. 

FESP-UGT E CCOO PRESENTAN UN ESCRITO CONXUNTO, Á DIRECCIÓN XERAL DA FUNCIÓN PÚBLICA 

SOLICITANDO A INMEDIATA APERTURA DUNHA MESA DE NEGOCIACIÓN  SOBRE AS XORNADAS 

ESPECIAIS DO PERSOAL QUE TRABALLA A QUENDAS. 
 


