Proposta de Acordo entre a Presidencia da Xunta de Galicia e as
Organizacións Sindicais.... sobre as condicións especiais de traballo
da Inspección de Turismo da Axencia Turismo de Galicia.
A Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, na súa disposición
adicional cuarta, autoriza ao Consello da Xunta de Galicia para a creación da
Axencia de Turismo de Galicia, que terá como obxectivo básico impulsar,
coordinar e xestionar a política autonómica en materia de turismo e, en
especial, a promoción e a ordenación do turismo dentro da comunidade e a
conservación e promoción dos camiños de Santiago.
En consecuencia, e polo Decreto 196/2012, de 27 de setembro, crease a
Axencia turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos.
Por Acordo do Consello da Xunta na súa reunión do día 15 de xullo de 2015,
aprobouse a relación de postos de traballo da Axencia Turismo de Galicia.
Mediante Resolución de 16 de xullo de 2015 da Consellería de Facenda se
ordena a publicación no Diario Oficial de Galicia que tivo lugar o 23 de xullo
de 2015.
Agora é necesaria unha modificación da Relación de postos de Traballo en
relación ao complemento específico dos Inspectores de Turismo da Axencia
Turismo de Galicia.
A escala de inspección turística creouse en virtude do artigo 80 da Lei
9/1997, do 21 de agosto, de ordenación e promoción do turismo en Galicia e
desenvolveuse mediante o Decreto 40/2001, do 1 de febreiro (DOG nº 36,
do 20 de febreiro de 2001).
Nesta normativa configúrase a escala técnica de inspección turística, dentro
do corpo de xestión da xunta de Galicia, como instrumento adecuado e
relevante para a verificación e control do cumprimento das obrigas
impostas pola normativa turística aplicable.
De conformidade co anterior, a función inspectora que en materia de
turismo lle corresponde á administración turística da Comunidade Autónoma
de Galicia será exercida, exclusivamente, polos funcionarios da escala de
inspección turística. Pola súa banda, cómpre ter presente que o persoal da
inspección turística ten unha misión crucial na salvagarda da calidade da
oferta turística.
Un dos principais obxectivos en materia turística da Xunta de Galicia é que
a oferta sexa de calidade e sostible; para isto, resulta indispensable contar,
dende o sector público, con persoal especializado para levar a efecto esta
importante tarefa.
A maiores, nos vindeiros anos vanse a celebrar dous anos Xacobeos, o que
esixe centrarse no correcto desenvolvemento da oferta turística.
Finalmente, débese destacar que o persoal inspector ten que adaptar o seu
traballo aos horarios de funcionamento dos diferentes establecementos
turísticos.
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Polo tanto, tendo en conta a configuración da escala de inspección turística,
as necesidades e a especial dispoñibilidade descrita, cómpre modificar o
complemento específico de todo o persoal Inspector de Turismo da Axencia
Turismo de Galicia.
En consecuencia, as partes asinantes ACORDAN
PRIMEIRA.- Ámbito de Aplicación.
O presente acordo é de aplicación ao persoal funcionario da escala de
Inspección Turística.
SEGUNDA.- Complemento adicional.
Establecese un complemento adicional ao complemento especifico con
obxecto de retribuír a prestación efectiva dos servizos deste persoal tendo
en conta a súa dispoñibilidade horaria xa que as funcións que desenvolven
están supeditadas ás dos establecementos que son obxecto de inspección.
Na meirande parte das veces estas non coinciden co horario habitual de
oficina do persoal da Administración Xeral da Xunta de Galicia.
A xornada de traballo do persoal inspector de turismo ven recollida na Orde
do 6 de abril de 2000. O seu artigo 2 establece que a xornada de traballo
deste persoal, realizarase mediante un réxime de traballo rotatorio en
quendas de mañá e tarde.
Cada dous meses se realizará unha quenda de tarde de sete días, de xoves
a venres da semana seguinte, excepto sábados, domingos e festivos. O
resto do período se realizará en quenda de mañá, distribuíndose o traballo
de luns a venres, agás nos meses de maio, xuño, xullo, agosto e setembro,
nos que unha semana cada mes se prolongará ao sábado, polo que o luns
seguinte será de descanso. O horario de traballo das quendas será o
seguinte: a) Quenda de mañá: das 7.45 as 15.15 horas, excepto sábados
que será das 9 as 15.30 horas. b) Quenda de tarde: das 18.30 as 01.00
horas.
Esta cantidade consistirá nun adicional de 368,54 euros/mes que será
actualizado anualmente cos incrementos xerais establecidos nas leis de
orzamentos.
TERCEIRA.-Vixencia do acordo e denuncia.
A vixencia do acordo é dende o momento da súa sinatura. Os seus efectos
económicos se desenvolverán dende no primeiro día do mes de setembro
de 2022.
A vixencia temporal establecese ata o día 31 de decembro de 2032 para
que así cubra os Xacobeos 2022, 2027 e 2032.
Se prorrogará automaticamente por períodos consecutivos de dous anos,
salvo denuncia expresa dalgunha das partes asinantes, formulada nos dous
meses anteriores a súa prorroga automática.
CUARTA.-Comisión de seguimento
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Créase unha comisión de seguimento e interpretación do presente acordo
constituída por un membro de cada unha das organizacións sindicais
asinantes e igual número de membros da administración.
Será presidida pola persoa, empregada pública, que designe a Secretaría
Xeral da Presidencia. A persoa secretaria da comisión estará designada pola
persoa que presida a Comisión entre as integrantes da mesma, e contará
con voz e voto.
Disposición final Única:
Deixase constancia do compromiso de todas as partes para negociar, no
prazo máximo dun ano, a posibilidade de que todas as Xefaturas de Sección
da Axencia Turismo de Galicia poidan abrirse ao persoal da Escala de
Inspectores de Turismo.
Santiago de Compostela
Pola administración.

Polas organizacións sindicais.
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