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UN CONFLICTO COLECTIVO QUE REMATA EN TABOAS 
Nos fundamentos de dereito, a sentenza afirma, que nin se poden modificar 

dereitos adquiridos, nin a implantación do KRONOS pode supoñer a 

modificación substancial das condicións de traballo 
 

A sentenza 7/2018 do TSJ de Galicia de conflito colectivo por modificación substancial das condicións de 
traballo nos centros da Area de Cultura (Bibliotecas, Museos e Arquivos), establece nos seus fundamentos de 
dereito que a implantación dun sistema de control horario (KRONOS), non pode modificar dereitos 
adquiridos, nos horarios que os traballadores e traballadoras viñeran realizando de xeito continuado desde 
antes da transferencia desde o Ministerio de Cultura á Xunta de Galicia no ano 90. 
 

Esta sentenza que desestima a demanda de conflicto colectivo, presentada por CCOO, UGT, CIG e CSIF, 
utiliza un argumentario retorcido, falaz e pro-Administración pois divide ao persoal en catro grupos 
segundo as situacións.  
 

a) Recoñece as sentenzas de horarios, e as flexibilidades horarias, pois non poden verse afectados 
pola modificación ordenada. 

b) Recoñece os acordos asinados previamente a implantación do KRONOS, un co propio Secretario 
Xeral Tecnico da Consellería (Museo de Belas Artes de a Coruña), e o outro co comité de empresa 
(Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela). 

c) Considera que o resto de traballadores dos outros centros, teñen horarios e tratamentos 
singularizados, por pacto coas direccións do centro, que ainda que supoñen facilitar a mellor a 
organización dos centros, non foron realizados con quen tiña as competencias, que son os 
representantes dos traballadores/as (os comités de empresa). 

d) Ratifica que a implantación do KRONOS, non pode supoñer a existencia de modificacións 
substanciais das condicións de traballo, senón limitarse a un simple sistema de control dos 
horarios ou rexime de quendas nos centros da área de cultura. 

 
Desde CCOO non podemos compartir o fallo desta sentenza, porque deixa as cousas en taboas, sen entrar 
no fondo da cuestión denunciada. Cabe lembrar que os centros da área de Cultura (Museos, Arguivos e 
Bibliotecas), foron transferidos nos anos 90 desde o Ministerio de Cultura á Xunta de Galicia, cunhos 
horarios preestablecidos, debido ás condicións particulares dos mesmos, e que seguiron 
realizándose sen que a Conselleria de Cultura mostrase, nestes últimos 28 anos, o mais mínimo interese en 
abrir unha mesa de negociación para abordar unha racionalización dos horarios, un incremento de plantillas, 
un recoñecemento do traballo realizado, etc….., en definitiva para dotar aos centros de mais medios materiais 
e humanos. 
 

A sentenza, pola contra ven a confirmar o que desde CCOO levamos denunciando en multiples ocasións: o 
descontrol e desinterese da Conselleria de Cultura en relación ás condicións de traballo do persoal de 
Bibliotecas, Museos, e Arquivos. Resulta inaudito que cada centro siga cun horario diferente sen buscar un 
acordo global que permita, respetando dereitos adquiridos, ampliar e mellor os servizos que se lle teñen que 
ofrecer a cidadanía. 
 

Desde CCOO esiximos que os responsables de persoal da Consellería, aproveiten esta SENTENZA en 

positivo, e abran ese espazo de interlocución coas organizacións sindicais, para acadar un acordo de 

mellora das condicións de traballo do persoal das Bibliotecas, Museos e Arquivos Públicos, que redunde 

nunha ampliación e mellora de servizos culturais, a ofrecerlle aos usuarios e a cidadanía en xeral. 


