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Documento.- Folga de baixa intensidade dos letrados da Xunta
O corpo de letrados da Xunta mantén unha folga de baixa intensidade que afecta, con diferente intensidade, a varios departamentos da
Xunta, tal e como xa contamos nesta mesma páxina. Queren que as súas condicións sexan equiparadas ás dos letrados doutras escalas da
comunidade. O documento que adxuntamos foi remitido hai tres semanas, por medio dunta nota de réxime interior, a todos os
directores/secretarios xerais e a alguns subdirectores da Xunta...
Por Galicia Confidencial | Galicia | 22/10/2008

Asociación Profesional de Letrados da Xunta de Galicia
ACORDO ADOPTADO POLA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DOS LETRADOS DA XUNTA DE GALICIA NA ASEMBLEA
EXTRAORDINARIA CELEBRADA O 10/09/2008.
A Asociación Profesional de Letrados da Xunta de Glaicia mantivo durante estes últimos anos negociacións para lograr un recoñecemento
profesional dos Letrados da Xunta de Galicia e unha equiparación das súas condicións de traballo coas que teñen outros Letrados doutras escalas
nesta Comunidade Autónoma e cos Letrados doutras Comunicades Autónomas, evitando situacións de agravio comparativo e discriminación.
Ao non materializarse as medidas que a Administración comprometeuse a tramitar, a Xunta Directiva en xullo deste ano cominicou á Presidencia da
Xunta de Galicia e Conselleiros de Presidencia e Administración Pública e Economía e Facenda que, debido a ol longo período de negociación que
se realizou pola Escala de Letrados para a equiparación aos Letrados de Xunta de Galicia coas escalas similares na Comunidade Autónoma e no
resto do Estado, a Asociación consideraba que, salvo que existisen pasos inmediatos, firmes, concretos e definitivos para a solución do problema
retributivo, procedía que a Asemblea estudiase no mes de setembro a adopción de medidas de conflicto colectivo, suspendidas ata ese momento por
mor da proposta antes indicada da Administración.
Ante a falta de atención das nosas peticións e a falta de resposta da Administración, e en particular, a non cotestación sequera aos nosos últimos
escritos, a Asemblea da Asociación, profudndamente descontenta ante unha situación que lamentablemente pode repercutir negativamente na moral
e rendemento dos letrados e no propio funcionamento da Administración, delcara a existencia dun conflicto colectivo aberto entre o Letrados da
Xunta de Galicia e a Administración e adopta as seguintes medidas:
1ª Que non se traballe polas tardes, nin se realice ningunha tarefa fora do horario de traballo, incluíndo a asistencia a reunións fora do horario
ordinario, salvo que sexan retribuídas.
2ª Que se neguen os letrados a realizar ningunha función que non sexa das propias dos Letrados de acordo co rEgulamento Orgánico da Asesoría.
3ª Solicitar que o diñeiro percibido a través dos convenios de asistencia xurídica a Fundacións, organismos públicos, etc.., sexa percibido polos
Letrados, xa que deriva do traballo realizado por eles. Traballo que é extraordinario, e que supón un importante esforzo ao sumarse á importante
carga de traballo ordinario.
4ª Que non se realice asesoramento verbal aos órganos administrativos nin se responda ás consultas verbais, salvo as efectuadas polos órganos
competentes para solicitar informe, debendo reconducirse o resto, á petición de informes por escrito polos órganos competentes.
5ª Autorizar á Xunta Directiva a remitir comunicados á prensa, en relación a cuestións que afecten aos intereses profesionais e funcións dos letrados
e que sexan cuestións que afecten aos intereses profesionais e funcións dos letrados e que sexan cuestións que afecten ao interese público.
6ª Que os Letrados poñan en coñecemento da Xunta Directiva as disfuncións que lles afecten que observen no funcionamento das unidades
administrativas para que sexan denunciadas.
7ª Autorizar á Xunta Directiva a interpor todo tipo de recursos, administrativos e xudiciais, contra calquera medida da Administración que afecte
aos intereses da Escala de Letrados.
8ª Facultar á Xunta Directiva para estudar e propor á asemblea a creación dun comité de floga e os letrados que o comporán, que estude a
realización dunha folga propoñendo as datas e modalidades da súa realización, para que se decida pola Asemblea convocada expresamente ao
efecto.
9ª Facultar á Xunta Directiva para adoptar calquera medida de amparo,a ta o exercicio de accións penais, contra calquera comportamento da
Administración e/ou das súas autoridades que afecte individual ou con carácter colectivo aos Letrados polo cumprimento destas medidas de
conflicto colectivo.
11ª Comunicar os acordos adoptados a todos os organismos afectados para advertilles da situación de conflicto colectivo, entre outros, Dirección
Xeral Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Presidencia, Secretarías Xerais de todas as Consellerías, do SErvizo Galego de
Saúde, IGVS e facilítese unha copia deste acordo a cada un dos Letrados afectados, para a súa exhibicióna nte o órganos da administración cando
sexa necesario.
12ª Ordenar á Xunta Directiva que vele polo cumprimento do presente acordo.
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Santiago de Compostela a 11 de setembro de 2008
¿Gustouche esta nova?
Colabora para que sexan moitas mais enviando un SMS coa palabra GC ao 25511
Recomendar Sé el primero de tus amigos en recomendar esto.

Comenta
Se tes problemas ou suxestións escribe a webmaster@galiciaconfidencial.com indicando: sistema operativo, navegador (e versións). Agradecemos a
túa colaboración.
Texto
¿Queres deixar un comentario?

Nome
Imaxe
¿Que caracteres alfanuméricos hai na imaxe? descarta espazos e signos
Exemplo: para C*8 Km@ introducir c8km.

¡Non entendo o texto!: cambiar imaxe
Enviar

Texto
Nome
Imaxe
¿Que caracteres alfanuméricos hai na imaxe? descarta espazos e signos
Exemplo: para C*8 Km@ introducir c8km.

¡Non entendo o texto!: cambiar imaxe
Enviar

Comentarios
20 comentarios
Páxinas
1
2
3
4
20

xose antón
cobran "pouca cousa", os 28 uns 3000€ ao mes e os 30 "só" 3600, sen contar trienios nin extras nin os múltiples cursos e ponencias que imparten e
preparan en hora de traballo, a diferencia dos restantes grupos A que escomezan no 20, os letrados entran direitiños nun nivel 28 e ao ter o seu teito
no 30 , non se sinten promocionados, en fin estes son problemas e non os da xente que esta no paro ou puteado nun traballo de merda e queixanse de
vicio puro
respóstalle
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19

QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA
desde luego si la productividad fuese igual para todos los letrados ya no responde a su concepto, si no a simple subida salarial.
respóstalle
18

black power
Alberto, non hai que ser Chomsky para apreciar que quen ten un cacao de carallo es ti. Recoméndoche que volvas a empezar desde os cuadernos
Rubio. Que pasa, que algun letrado che roubou o foskitos na escola?
respóstalle
17

alberto
"activar complemento de productividade" mmm iso sona a tarifa plana non? para todos igual, mais sen medir a productividade, porque todos
traballan igual nonsí? polo feito de ser letrados, productivos por decreto, vaia, vaia. moi comunista si, moi comunista, e de paso, viva a negritude,
refirome a shengor, non a do black power, hoxe inutil a vista da realidade dun presidente nejro. Fernandez Antonio bla bla bla, NPI rapaz nen
utraliberal, nen autoritario nen neocon informate anda. A culpa sempre e do mesaxeiro, claro. Sobre verdades ¿de que falamos? ¿pero de que se
verdade se pode falar en dereito? hoxe tes un sentenza do TSXG que mañan bota abaixo o TS ou o TC e logo donde está a verdade? ou no interprete
do texto? na instancia? na cachola? veña home a imparcialidade e obriga de todolos funconarios e a independecia da xutiza, menudo cacao tes, en
fin, que o que queira cartos...a privada, hai mercado dabondo.
respóstalle
16

black power
Mais unha vez, deberíamos esforzarnos por non opinar demagoxicamente sobre cousas que descoñecemos.
O cerne do problema é a negativa da consellaría de economía a activar o complemento de produtividade que figura anualmente como posibilidade
na lei de orzamentos da Comunidade Autónoma.
Para os letrados e letradas, este complemento é unha medida de evidente xustiza, porque, ademáis do seu traballo ordinario nas consellarías, teñen
que asesorar a moitos entes do sector público que deciden ter este servizo a través de convenios.
Pois ben, a pasta destes convenios (entre 6.000 €, ordinariamente, e os 18.000 do convenio de Portos de Galicia) non repercute no salario da persoa
que presta ese servizo, senón que van para financiar cursos e seminarios da asesoría.
Desde logo, os letrados e letradas teñen razón nas súas reivindicacións, ainda que só fose polo vello principio comunista "a terra para quen a
traballa".
Pero o señorito Fernández Antonio, personaxe ultraliberal, autoritario e neoconservador onde os haxa, non acepta o complemento de produtividade,
porque no fondo o que quere é desmantelar a escala de letrados para encargarlle os informes aos seus coleguis de Madrid (cousa que xa fai sen
nengun tipo de pudor) e non ter que aguantar a ningun letrado/a que lle diga as verdades do barqueiro.
Por desgraza, a escala de letrados ten na súa contra a mala fama dos corpos superiores, que desde logo non está xustificada. Haberá de todo, como
en todos os lados, pero en xeral a escala de letrados é xente moi profisional, que pasou unha dura oposición, e que ten unha misión moi importante
que cumprir: asesorar con independencia e imparcialidade os actos e normas que fai a Administración pública galega, e defendela en xuízo. Son
unha peza esencial que debe cobrar de maneira proporcional ás súas responsabilidades.
Que perdan pleitos é inevitábel, tendo en conta as cafradas que se fan na Xunta...Pero en calquer caso, a reinvindicación salarial parece razoable.
respóstalle
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