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PROPOSTAS REIVINDICATIVAS BÁSICAS do SECTOR DA 
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE CC.OO. PARA O PERSOAL 

LABORAL E FUNCIONARIO da CONSELLERIA DE CULTURA 
 
1.- REGULACIÓN DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO DO 
PERSOAL LABORAL E FUNCIONARIO: 
 
 

1.1.- CUESTIÓNS RETRIBUTIVAS 
 

 Asignación Complementos de Singularidade do Posto ó Persoal Laboral: 
turnicidade, penosidade, perigosidade, toxicidade, condución de vehículos e/ou 
manexo de maquinaria, dispoñibilidade, responsabilidade, etc.  

 

 Incremento e homoxeneización dos Niveles ao Persoal Funcionario das 
Escalas e dos Corpos Especiais: establecer, como mínimo, o NCD-24 para o 
Grupo A (Facultativos Superiores)  e o NCD-20 para o Grupo B (Axudantes de 
Grao Medio) dos Arquivos, Bibliotecas, Museos e Servicios de Arqueoloxía e 
Patrimonio, etc. 

 
 

1.2.- RECLASIFICACIÓNS PROFESIONAIS de POSTOS e/ou CATEGORÍAS:  
 

 Acordar, entre outras, a reclasificación das categorías de Auxiliar de 
Arquivos e Bibliotecas e Aux. de Museos ao Grupo III e, 
consecuentemente a de Vixiantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos, 
xunto coas de semellantes funcións, ao Grupo IV, no primeiro caso, en 
consonancia e analoxía co xa desenrolado fai anos noutras Administracións 
Públicas e, no segundo, para regularizar unha situación que, en Galicia, 
veñen recoñecendo reiteradamente os xulgados do social. 

 
 

1.3.- CARREIRA PROFESIONAL:  
 

 Ao abeiro do recollido no Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP), 
establecer a carreira profesional para o Persoal Laboral e Persoal Funcionario 
dos Corpos Especiais, seguindo os modelos acordados para o persoal do 
SERGAS, o persoal da AEAT, o persoal do Principado de Asturias, etc., 

regulando e establecendo amais a posibilidade de promoción cruzada entre 
funcionarios dos corpos especiais e dos corpos xerais e entre os laborais e 
os funcionarios.  

 
 

1.4.- INCREMENTO DE PLANTILLAS:  
 

 Abordar un incremento de persoal mediante o redimensionamento das 
plantillas dos centros, a través da creación de novos postos, transformando 
as asistencias técnicas en emprego estructural e revertendo as unidades, 
servicios e/ou traballos privatizados á xestión pública directa, levando a 
cabo, deste xeito, a supresión efectiva dos chiringuitos (AGADIC, Fundacións 
Cidade da Cultura, Museo do Mar, etc.), e a regulación laboral dos becarios, 
bolseiros, e demais persoal en “fraude de lei”. 
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1.5.- XORNADA LABORAL, VACACIÓNS, PERMISOS E DESCANSOS :  
 

 Obxectivación, concreción e o reordeamento da xornada laboral, dos 
horarios ordinarios e de verán, das quendas de traballo, das libranzas, dos 
descansos, das compensacións por traballo en domingos e/ou festivos 
recuperables, do calendario de vacacións, etc., así como a adopción das 
medidas necesarias que favorezan e permitan a conciliación efectiva da vida 
social, laboral e familiar. 

 
 

1.6.- FORMACIÓN e SAÚDE LABORAL:  
 

 Elaboraranse, a través da EGAP, Plans Anuais Específicos de 
Formación para o Persoal Laboral e para Persoal Funcionario das 
distintas Escalas e Corpos Especiais de Museos, Arquivos, Bibliotecas, 
Museos, IGAEM, Arqueoloxía, Patrimonio, Centros de Deporte, etc. Esta 
formación programarase de xeito descentralizado, será obrigatoria e 
impartirase dentro da xornada laboral. Naqueles casos en que as 
accións formativas coincidan en días de descanso ou libranza, 
compensaráselle ós traballadores coas libranzas que corresponda.  

 

 Polo que respecta a Saúde Laboral, elaborarase un Plan de Avaliación de 
Riscos Específicos, a través do Comité Autonómico de Saúde Laboral da 
Consellería de Cultura, co obxectivo de determinar as medidas preventivas a 
adoptar así como os equipos necesarios para garantir unha adecuada 
prevención dos riscos existentes no traballo. 

 

1.7.- ROUPA DE TRABALLO:  
 

 Incluír no convenio un anexo que recolla: número, tipo de unidades e 
características da roupa de traballo correspondente a cada categoría 
profesional e temporalización das correspondente entregas.  

 
 

2.- AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 
(AGADIC): 
 

 Integración da AXENCIA dentro da estrutura administrativa da consellería 
como un organismo de dereito público integrado por persoal acollido á 
normativa de Función Pública 

 

 Tramitación dunha nova RPT que recolla a funcionarización dos postos 
ocupados por persoal laboral fixo en funcións de natureza administrativa, tal 
como recolle o Acordo de Consolidación de Emprego e Promoción Profesional 
do Persoal da Xunta. 

 

 Reclasificación, entre outras, da Categoría IV-25 (Tremoeiro).  
 
 

Santiago de Compostela, maio de 2009 
SECTOR DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE CCOO DE GALICIA 


