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Comité de Empresa de Pontevedra do PAS Laboral da Universidade de

A RPT do PAS laboral e a ferramenta que recolle a totalidade de postos de traballo de natureza laboral que
estea integrado no ámbito funcional do convenio colect¡vo, que estea vinculado á universidade en virtude de
relación xurídico-laboral formalizada polo reitor ou órgano en quen delegue, que estea suxe¡to ao poder de
dirección dela e perciba as súas retribucións con cargo ás correspondentes consignac¡óns orzamentarias de
capítulo I para o persoal laboral de administración e servizos.

Dende o ano 2000 non se negocia unha RPT global na Universidade de Vigo. Dende entón fóronse aprobando
modificacións puntuais que foron paliando as urxentes necesidades sobrevidas por falta de planificación ao
longo destes anos e por execución de sentenzas.

Este é o momento de planificar unha RPT para 5 ou 6 anos, aproveitando o novo plano de financiación do SUG e
as liñas estratéxicas da Universidade, dun documento que recolla as necesidades actuais e de futuro e que
plasme a posibilidade da promoción horizontal e vertical do cadro de persoal. Dito documento debe ser
negociado e acordado cos órganos de representación.

A xerencia fai unha proposta da que cómpre salientar:

A xerencia modifica as condicións de traballo de gran parte do persoal. Cuestión que recoñece de maneira
implícita ao solicitar dos órganos de representación do persoal o informe preceptivo e es¡xido na Lei da función
oública de Galicia.

Con esta proposta cambian as condicións de traballo dunha gran parte do persoal, modificando vía RPT os
contratos asinados entre a universidade e os traballadores e traballadoras. Cambios de adscrición, cambios de
centro,cambio de nome de categorías, son algunhas destas cond¡c¡óns de traballo alteradas nesta proposta.

Non se recolle o procedemento nin os cr¡ter¡os de reorganización e da necesidade de concursar nin quen estaría
obrigado a facelo.

A falta de estrutura piramidal e organizada é un fe¡to. Necesítanse prazas de nova creación ou por
transformación que resolvan os vacíos estruturais entre grupos I e grupos lll. Non se recolle nin se contempla a
periodificación de novas prazas (novas ou por transformación) nin a promoción nin horizontal nin vertical do
cadro de persoal. en deportes, serv¡zos xera¡s bibliotecas, ATIC, laboratorios, ...

A proposta recolle unha gran reorganización dos postos de traballo na área de servizos xerais, sen ter n¡ngunha
contrapartida nin en promoción nin en recoñecemento de responsabilidades. Co mesmo persoar , ou menos,
teñen que asumir unha maior carga de traballo, pola apertura de novos centros e a maior implicación no
desenvolvemento das tarefas propias dos centros tanto docentes como administrat¡vas e de mantemento.

O cambio de dependencia do persoal de bilioteca á Biblioteca central, cando o modelo de biblioteca é diferente
en cada un dos tres campus da Universidade, non resolve a falta de persoal nese ámbito.

A reorganización do persoal de laboratorios sen unha estrutura definida, sen grupos ll, co cambio de adscrición
aos centros e sen un manual de funcións que defina as súas competencias empeora a situación actual na que o
persoal si está organizada funcionalmente.

Falta unha estrutura clara e definida na área do ATIC, Que no ATIC so haxa grupos ll (que xa estaban na anterior
RPT) nunha das áreas propostas e ningún nas outras é un claro exemplo do que ocorre.

Non hai unha correspondencia firme do acordo de Xefatura e coordinación, asinado recentemente como paso
previo e necesario para desatascar e favorecer a negociación da RPT. Vend€use ese acordo como unha
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necesidade de reflectir as diferencias salaria¡s na estrutura da RPT co horizonte da homologación nunha futura
funcionarización. O exemplo máis claro de que iso non acontece así é o caso dos Técnicos especial¡stas de
serv¡zos xerais.

Nesta proposta, na que maioritariamente tan solo aparecen as necesidades de consolidar as prazas que a
universidade fo¡ necesitando, falta unha memoria xustif¡cativa das prazas das que no seu día a xerencia so
informou na Comisión de Política de Emprego e que non negoc¡ou nin acordou cos órganos de representación.

A RPT debe ter ademáis un código alfanumérico por cada posto, aos efectos da organización e da ubicación de
cada un deles.

O peche das negociacións é froito da decisión unilateral da Xerencia, a cal non acepta continuar na negociación
buscando un acordo cos órganos de representación do persoal, a pesares da disposición destes de acadar un
documento de consenso. Dicir que xa non hai cambios e pedir un informe positivo é o seu derradeiro feito, da
xerencia, neste marco negociador diante dos órganos de representación.

O Comité de Pontevedra ten solicitado un aprazamento de emisión do informe polas seguintes causas:

Que non existe documentación en relación á modificación substancial das condicións de traballo reflectidas na
RPT e descoñecendo incluso a que postos de traballo afecte, e entendendo que esta negociación sobre
modificacións substanciais sobre as condicións de traballo non deberían darse na mesa de negoc¡ación de RPT.

Que non existe memoria xustificativa especifica en relación co cambio de denominación das categorías
profesionais.

Que a d¡a de hoxe non están asinadas as actas ne 19 e 20 da comisión negociadora, e que a xerencia incumpriu
o acordado na reuniún do día 21 de xuño sobre a publicación dos anexos.

Que o proceso de negociación non está rematado, por estar pendente o sinal¿do anteriormente

E por todo isto que:

Recibida e analizada a proposta final e ante a negativa da xerencia para o aprazamento da emisión do informe
non queda mais que emitlr un informe negativo e desfavorable á mesma.

o presidente do comité de empresa de Pontevedra do pAS laboral

Marcos Estévez Orge

Vigo 4 de xul lo de 2016

XERENTE DA UNIVERSIDADE DE VIGO.


