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Febreiro 2010

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anula parte do
Convenio do Persoal Laboral a instancia de CC.OO

Concurso de traslados, OPE 2005, saberán agradecerlle a CCOO a súa É certo que o Convenio Colectivo recolle
cambio de categoría, concurso per- “defensa”.

cuestións referidas aos asinantes do

manente; afectados ou anulados A CIG e UGT asinamos o V Convenio convenio única e exclusivamente, como
vén sendo práctica habitual por parte da
pola demanda de CCOO á que se Colectivo para o Persoal Laboral da
Xunta de Galiza, onde, entre outras

sumou o CSIF.

melloras, se recollía o cambio de
Na CIG-Autonómica ficamos cada día
categoría dentro do mesmo grupo sen
máis abraiados coas manifestacións de
ter que ir a unha oposición como
CCOO sobre a sentenza do Tribunal
sucedía até agora:
a sentenza que
Superior de Xustiza de Galiza, instado
confirma a demanda de CCOO anula
por ese sindicato a anular diferentes
esta posibilidade.
artigos do V Convenio Colectivo.
Descoñecemos se se manifestan deste Outra das novidades do V Convenio é o

Administración (tamén nos acordos que
asina CCOO). Porén, non é certo que a
CIG-Autonómica

pretendese

a

exclusión de ningunha organización
sindical

e,

participaba

de
nas

feito,

CCOO

negociacións

si
que

estaban en marcha para o concurso
de traslados do persoal laboral.

Unha vez aclarado isto, sería interesante
xeito a mala fe, se cren que o persoal Concurso de Traslados permanente a
que os sindicatos que interpuxeron a
laboral da Xunta é parvo, ou se o que partir do primeiro concurso: a
demanda contra o V Convenio lles
pretenden, como sucede acotío, é consecuencia da demanda de CCOO,
explicasen aos traballadores e
simplemente enganar e manipular as/ o Tribunal anula a posibilidade de que
traballadoras que a súa pretensión era
aos traballadoras/es da Xunta de Galiza. exista un concurso permanente.
que se anulara tamén as mesas de
Efectivamente, a sentenza do Tribunal Estamos seguros de que en CCOO hai traballo para negociar o dereito a
o xente de abondo que sabe ler e x u b i l a c i ó n a n t i c i p a d a o u a
concurso (¡como vai anular algo que interpretar o que le. Por isto, é harmonización das carteleira dos
aínda non está convocado!): a sentenza inexcusable a campaña de intoxicación centros de traballo. Se nestes
anula o artigo onde se regula o que están a desenvolver para convencer aspectos os traballadores non se
Superior

de

Xustiza

non

anula

en aos/as traballadores/as de que os viron prexudicados pola demanda de
consecuencia a Dirección Xeral da asinantes do V Convenio aprobaron CCOO, foi unica e exclusivamente
Función Pública viuse obrigada a “prácticas antisindicais”. O que é porque o Tribunal deunos a razón aos
bloquear a realización do concurso de “antisindical” é presentar unha asinantes do convenio.
concurso

de

traslados

e,

traslados do persoal laboral da Xunta. demanda pedindo a anulación de varios
artigos dun Convenio Colectivo que
Para entendérmonos: grazas á
contiñan melloras para o persoal. O
irresponsabilidade dos sindicatos que
“antisindical” é bloquear o concurso de
interpuxeron esta demanda, neste
traslados do persoal laboral a sabendas.
momento non existe ningunha
O “antisindical” é deixar no limbo aos
previsión de cando se poderá realizar
laborais da OEP 2005 que están en
o concurso do persoal laboral.
destino provisional ou suspensión de
Ademais do prexuízo para o conxunto do contrato. O “antisindical” é causarlles

A sentenza impulsada por CC.OO é un
ataque frontal aos dereitos das/os
traballadoras/es, bloqueando un
concurso de traslados, única e
exclusivamente polo capricho de unhas
persoas que non miden os seus actos e
que o único que buscan é torpedear o
V Convenio practicando unha política

persoal laboral con dereito a participar un prexuízo dificilmente cuantificable aos sindical de terra queimada.
no concurso, resultan particularmente traballadores que querían cambiar de Mentir aos/as traballadores/as da Xunta
afectados os laborais da OEP 2005, categoría dentro do mesmo grupo no (e de outros sitios), tentar manipulalos
tanto

os

que

están

en

destino concurso. O “antisindical”, en suma, é ou, simplemente, pensar que son
provisional, como os que seguirán en tomar como reféns aos traballadores e parvos, non é o sindicalismo que se
suspensión de contrato, en principio, traballadoras por razóns de estratexia debe facer.
até que se resolva o concurso. Estamos sindical, ao torpedear a liña de flotación
O tempo sempre dá e quita razóns.
seguros de que, chegado o momento, do V Convenio Colectivo.
estes/as traballadores/as da OEP 2005
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INFORME ASESORÍA XURÍDICA C.I.G.
A Asesoría Xurídica Nacional emite este pare‐
cer a pedimento do secretario nacional do sec‐
tor de Administración Autonómica da Federa‐
ción de Administración Pública da Confedera‐
ción Intersindical Galega, ante as dúbidas in‐
terpretativas provocadas pola anulación de
determinados preceptos do V Convenio Colec‐
tivo Único para o Persoal Laboral da Xunta de
Galiza por sentenza do 25 de xaneiro de 2010,
da Sala do Social do Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza.
A) Antecedentes
1. O 10 de setembro de 2009, o sindicato CC
OO presentou perante a Sala do Social do Tri‐
bunal Superior de Xustiza de Galiza unha de‐
manda de impugnación de convenio na cal so‐
licitaba que se ditase sentenza na cal «se de
clare la nulidad de los artículos 3, 7.2, 8, 11, 18,
21, 34, 45, 46 e a disposición adicional 18ª, en
lo referido a la atribución de derechos y a la
limitación a la participación en los órganos que
se establecen en los mismos únicamente a las
organizaciones sindicales firmantes del Conve
nio Colectivo [refírese ao V Convenio Colectivo
Único para o Persoal Laboral da Xunta de Gali‐
za] y, en su virtud, se declare la obligación de
los firmantes de redactar tales cláusulas de for
ma acorde con la legalidad vigente, y por tanto,
sustituyendo tales limitaciones por la atribu
ción de los citados derechos y competencias a
las organizaciones sindicales con capacidad
negociadora en el ámbito delimitado en los ar
tículos 1 y 2 del Convenio Colectivo, con los
efectos legales a que tales pronunciamientos
pudieran dar lugar».
2. O 9 de decembro de 2009 tiveron lugar os
actos de conciliación e xuízo. CC OO ratificou‐
se na súa demanda, á cal se adheriu CSI‐CSIF.
A Xunta de Galiza, UGT e CIG opuxéronse á de‐
manda, alegando ademais a CIG as excepcións
de inadecuación de procedemento e defecto
no modo legal de formular a demanda.

3. O 25 de xaneiro de 2010, a Sala do Social do
TSXG ditou sentenza coa seguinte parte dispo‐
sitiva: «Que, previa desestimación de la excep
ción de inadecuación deprocedimiento alegada
por la representación y defensa del sindicato
CIG y previo rechazo de que exista un defecto
legal en el modo de proponer la demanda, de
bemos estimar y estimamos parcialmente la
demanda interpueta por el Sindicato Nacional
de CC OO de Galicia frente a la Xunta de Galicia,
la Unión General de Trabajadores, la Confede
ración Intersindical Galega y la Central Sindical
Independiente, declarando la nulidad de los ar
tículos 3.2 f); 7.2 a) a.1); 7.2 a) a.8); 8.3, 11.1,
párrafo 2º; 21, último párrafo; 45.2 a), a.1) y
45.2 a), a.6), del Convenio Colectivo Único para
el Personal Laboral de la Xunta de Galicia a
partir de la fecha de la presente resolución,
manteniendo su actual redacción, por no incu
rrir en las infracciones denunciadas, los restan
tes preceptos objeto de impugnación, conde
nando a los demandados a estar y pasar por las
anteriores declaraciones».
4. O 5 de febreiro de 2010, a CIG presentou
escrito de preparación de recurso de casación
ordinario contra a citada sentenza, recurso
que haberá de tramitarse perante a Sala Cuar‐
ta do Tribunal Supremo.
B) Consideracións xurídicas
A Asesoría Xurídica Nacional da CIG non comparte
os argumentos usados pola Sala do Social do TSXG
na súa sentenza do 25 de xaneiro de 2010 para
anular determinados artigos do V Convenio Colec‐
tivo Único para o Persoal Laboral da Xunta de Gali‐
za; antes ao contrario, entende que as facultades
atribídas á comisión paritaria (ou outras comi‐
sións creadas ad hoc) nos preceptos anulados son
puramente interpretativas e/ou aplicativas e, polo
tanto, plenamente conformes co artigo 85.3.e) do
Estatuto dos Traballadores. No momento de for‐
malizar o recurso de casación, desenvolveremos
estas consideracións con amplitude.
Contitúa páx 3
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Por outra parte, a parte dispositiva da sentenza pre‐
senta, na nosa opinión, un embarazoso problema de
incongruencia por exceso ou extra petita. Na súa de‐
manda, CC OO solicitaba a nulidade de determinados
preceptos convencionais, pero matizaba que o facía só
«en lo referido a la atribución de derechos y a la limita
ción a la participación en los órganos que se establecen
en los mismos únicamente a las organizaciones sindica
les firmantes del Convenio Colectivo». A sentenza, po‐
rén, non limita o seu pronunciamento de nulidade aos
incisos concretos dos preceptos anulados que, supos‐
tamente, atribuirían prerrogativas antixurídicas aos
sindicatos asinantes do Convenio, senón que declara a
nulidade tout court dos referidos artigos.

«Las sentencias que recaigan en los procesos de
conflictos colectivos, en los de impugnación de
los convenios colectivos y en los de tutela de los
derechos de libertad sindical y demás derechos
fundamentales, serán ejecutivas desde que se
dicten, según la naturaleza de la pretensión re
conocida, no obstante, el recurso que contra
ellas pudiera interponerse».

Noutras palabras, o feito de que a sentenza sexa im‐
pugnada en casación non impide que resulte inmedia‐
tamente executiva nos termos da súa parte dispositi‐
va. Polo tanto, entanto non recaia a sentenza do Tribu‐
nal Supremo, hai que entender que o Convenio Colec‐
tivo ten amputados os artigos completos cuxa nulida‐
Obviamente, a maior responsabilidade deste traspé de declarou o TSXG, que polo tanto non poden ser
recae sobre a propia Sala senenciadora, pero non aplicados.
podemos obviar que o sindicato impugnante, podendo
facelo, non identificou coa debida precisión no seu
escrito de demanda os incisos concretos dos artigos
cuxa nulidade postulaba.
O feito de que a sentenza declare a nulidade radical de
preceptos completos do Convenio vai provocar, con
toda certeza, graves problemas interpretativos e de
aplicación. Téñase en conta que o artigo 301 da Lei de
Procedemento Laboral dispón que:
UNHA OPINIÓN FUNDADA.

En definitiva, se ben a sentenza non a ditou CC.OO Se asinar acordos que inclúan esas cláusulas é unha
senón o tribunal, pero non por iso deixa de ser “práctica

antisindical”,

entón

non

hai

ningún

responsabilidade de CC.OO ter interposto unha sindicato que se poida librar dese cualificativo
demanda

neses

termos,

arriscando

unhas (incluíndo, por suposto, a CC.OO e CSI-CSIF, que

consecuencias funestas que finalmente se fixeron tamén

asinan

acordos

coa

Administración

que

realidade, ao se crear un vacío no V Convenio que inclúen ese tipo de cláusulas).
paralizará o concurso de traslados, entre outras
cuestións fundamentais
Por estas razóns, a CIG-Autonómica insta a
A cuestión de fondo é CC.OO e CSI-CSIF colocaron
a súa estratexia sindical (enterrar o V convenio e

todos os sindicatos a que cheguemos a un
acordo entre as nosas organizacións para non

asinar ningún pacto que inclúa esas cláusulas.
desprestixiar aos asinantes) por diante do interese Mentres tal acordo non exista, o que non podemos
dos traballadores, facendo que se correse un grave admitir é que se nos critique por asinar, cando os
risco, que finalmente se materializou.

. demais sindicatos si que o fan.

.

A política da Administración de introducir nos En resumo, non é senón por irresponsabilidade que
acordos cláusulas que afectan só aos sindicatos CCOO tenta agora botarnos a culpa a nós do
asinantes é unha práctica sistemática e, en boa desastre que eles acaban de perpetrar ao facer que
medida no caso do V Convenio, herdada de se anulase parte do convenio colectivo vixente, nun
convenios anteriores (asinados por ccoo, por certo). novo exercicio de desprezo aos/ás traballadores/as.

Confederación Intersindical Galega

