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A Xunta de Persoal Administración e servizos Funcionario reuniuse onte, 20 de xuño, edebateu e aprobou, cos votos a favor da clG e en contra da uGT, a proposta de documento denegociación que se achega con este escrito, e no que se recollen medidas de inmediatas deaplicación como son:

- Promoción interna do grupo c2 ao cL, coa proposta de temario.

- Horario de verán.

- Supresión da bolsa horaria.

- Cobro do 7O0o/o do salario nunha lT.

Tamén se recollen negociacións inmediatas de aplicación ao pAS Funcionario como o cobrodas pagas extras completas, xunto coas medidas recollidas no programa electoral do Reitorcomo a oferta de emprego público, a urxente promoción interna do grupo c! a AZ,a xestióndas listas de agarda e a oferta de emprego público.

Estes documentos que presentamos ímolos pendurar na páxina web da Xunta pAS para quetodas e todos os compañeiros o poidan coñecer.

María

Sr. Reitor da Universidade de Vigo
Sr./a. Xerente da Universidade de Vigo

Despacho 3Bg Tel. fixo 9g6 g01692
Fac. CC. Sociais e da Comunicación Tel. mób.(6478) 482g1
Campus de Pontevedra xuntapas@uvigo.es

Pontevedra ,2t de xuño de 20i.g
A Secretaria da Xunta pAS
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PROPOSTA Á XUNTA DE PERSOAL 
C.I.G 

Documento aprobado na reunión da Xunta PAS do 20/06/18. 

1.- HORARIOS: XORNADA, REDUCIÓNS E PERMISOS 

 

1.1. Implantación 1 de xullo de 2018 

Con respecto ao II Acordo para a Mellora do Emprego Público e Condicións de Traballo 

asinado polo Ministro de Facenda e Función Pública e os sindicatos CCOO, UGT e CSI-

F, a CIG propón nesta reunión da Xunta de Persoal solicitar ao Reitor a recuperación 

inmediata da xornada laboral de 35 horas e a percepción do 100% das retribucións 

en situación de incapacidade temporal, ao entender que tal como está recollido no 

acordo, está supeditado só á negociación colectiva, e no caso da Universidade de Vigo, 

ao non formalizarse a suspensión de ningún artigo do Convenio Colectivo perante a 

autoridade laboral, están plenamente vixentes tras este acordo que posibilita a súa 

recuperación, só nos queda por conseguinte demandar o seu cumprimento. 

En canto a “Xornada e horario de traballo” recóllese textualmente no articulado do 

actual convenio colectivo:  

Capítulo V  

Xornada de traballo, artigo 23º 

Xornada e horario de traballo. 

1. A xornada de traballo será de 35 horas á semana, coas excepcións recollidas no 

artigo seguinte. 

2. A súa realización axustarase ás seguintes modalidades e horarios: a) Xornada 

continuada de luns a venres en quendas de mañá (das 8.00 ás 15.00 horas) ou tarde 

(das 15.00 ás 22.00 horas). Esta será a xornada de xeneralizada aplicación. 

Reducións horarias, artigo 24.- 

Reducións horarias. Para os meses de xullo e agosto e períodos non lectivos de Nadal e 

Semana Santa, nos que a xornada será de 25 horas semanais de traballo efectivo, 

establécense as seguintes reducións horarias para cada modalidade: Xornada de 

realización en quendas de mañá (das 9.00 ás 14.00 horas) ou de tarde (de 14.00 a 19.00 

horas), agás pacto en contrario. 

Mediante acordo asinado o vinte e catro de maio de dous mil sete entre o Sr. Xerente 

e o Presidente da Xunta de Persoal Funcionario de Administración e Servizos e 
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referendado polo Consello de Goberno e Consello Social, no que atinxe aos seguintes 

apartados: “Vacacións, permisos e licenzas”, “Xornada e horario de traballo”, 

“Fomento de emprego”, “Asistencia social e acción social”, “Dereitos de 

representación colectiva do persoal”, “Formación e perfeccionamento do persoal” ou 

calquera outra norma legal ou convencional que lles sexa imputable e que teña 

relación directa ou indirecta cos dereitos sociais do persoal afectado polo ámbito de 

aplicación do convenio colectivo, aplicaránselle automaticamente, previa solicitude da 

Xunta de Persoal, sen prexuízo dos dereitos recollidos na lexislación sobre o persoal 

funcionario. A dita solicitude, asinada polo Presidente da Xunta de Persoal, Xoán M. 

Cebro Rodríguez, foi cursada en nome do órgano de representación ao Sr. Xerente, o 

17 de outubro de 2007. 

 

Bolsa horaria.- 

A implantación da bolsa horaria, foi realizada polo equipo de goberno anterior, contra 

o criterio da Xunta de Persoal, mediante Resolución Xerencial sobre a reordenación de 

horarios en cumprimento, segundo o criterio do devandito equipo, do disposto pola 

Lei 2/2012, de 29 de xuño, de orzamentos xerais do estado para o ano 2012. 

A devandita implantación, afectou maioritariamente e case exclusivamente, ao persoal 

funcionario de administración e servizos. Está situación foi unha evidente 

discriminación das e dos traballadoras/es da Administración Pública e contrario ao 

ordenamento xurídico que establece a non discriminación entre traballadores/as. 

Tendo en conta a promesa electoral do novo equipo reitoral nesta materia, así como o 

acordo entre sindicatos e goberno, SOLICITAMOS do equipo de goberno a supresión 

da bolsa horaria. 

 

1.2. Proceso de negociación 

Horario xeral.  

O horario laboral, con carácter xeral, será de luns a venres, de 8:00 a 15:00 horas. 

O persoal funcionario suxeito ao horario laboral xeral, disporán diariamente de 30 

minutos para compensar os eventuais retrasos na chegada ao seu posto de traballo.  

 

Modalidades horarias: 

a) Horario flexible por razón de conciliación da vida familiar e laboral, previsto no 

artigo 44 da Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes: 
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O persoal funcionario con fillas/os ou acollidos menores de doce anos, ou con 

familiares conviventes que, por enfermidade ou avanzada idade, necesiten a asistencia 

de outras persoas, poderán solicitar a flexibilidade horaria. 

O persoal funcionario que se atope en proceso de nulidade, separación ou divorcio 

terán idéntico dereito, dende a interposición da demanda xudicial ou, por decisión da 

persoa interesada, dende a solicitude de medidas provisorias previas, ata transcorridos 

tres meses dende a citada demanda ou, no seu caso, dende a citada solicitude. 

Dentro das 8:00 e as 15:00 horas fixarase, en cada caso, a pedimento da persoa 

interesada e despois de informe da Xunta de Persoal Funcionario de Administración e 

Servizos, o horario diario de referencia. Este horario diario de referencia poderá 

superar ás 18:30 horas sempre que o centro ou edificio administrativo permaneza 

aberto, e como máximo comprenderá ata as 20:00 horas de luns a xoves e ata as 15:30 

horas do venres. 

Dentro do horario diario de referencia establecido, o persoal funcionario interesado 

poderá cumprir a súa xornada de traballo con absoluta liberdade sempre e cando 

resulten cumpridas todas a horas de traballo aplicables, en cómputo mensual. 

b)Flexibilidade automática. 

O persoal funcionario poderá acollerse a esta modalidade de horario flexible, fóra dos 

supostos de conciliación familiar e laboral expostos no punto anterior, sempre e cando  

cumpran con todas as horas de traballo aplicables, en cómputo mensual. 

Este horario flexible constará de dúas partes: 

a) Parte fixa: o horario fixo de presenza diaria no posto de traballo será de 9:30 a 14:00 

horas. 

b) Parte flexible: o tempo restante, ata completar a xornada laboral, realizarase en 

horario flexible entre as 15.30 e as 18.30 horas, de luns a xoves, así como entre as 15.00 

e as 17.00 horas os venres. 

Este horario diario de referencia poderá superar ás 18:30 horas sempre que o centro 

ou edificio administrativo permaneza aberto, e como máximo comprenderá ata as 

20:00 horas de luns a xoves e ata as 18:30 horas do venres. 

 

REDUCIÓN XORNADA A PARTIR DOS 60 ANOS 

1.- Poderase dispor das seguintes reducións de xornada: 

 Unha hora, ao inicio ou final da xornada, ao cumprir a idade de 60 anos e ata 

cumprir os 62 anos. 
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 Dúas horas, nun só período, ao inicio o ao final da xornada, ou distribuída en 

dous períodos ao inicio e ó final da xornada, a partir dos 62 anos e ata data da 

xubilación. 

2.- O gozo da medida implicará a xubilación forzosa da/o funcionaria/o solicitante ao 

alcanzar a idade que prevexan as normas reguladoras do Réxime Xeneral da 

Seguridade Social para o acceso á pensión de xubilación na súa modalidade 

contributiva sen coeficiente redutor por razón de idade ou ao cumprir a idade máxima 

establecida polas normas de rango superior. 

3.- A redución non supón modificación algunha da xornada do traballo da/o solicitante, 

que continuará sendo a que ata ese intre lle correspondese, e gozarase exclusivamente 

os días en que efectivamente se traballe. Non será de aplicación esta redución nos 

períodos de xornada reducida establecidos anualmente no calendario laboral da 

universidade. 

4.- Esta redución non será de aplicación aos servizos extraordinarios realizados en 

sábados, domingos e festivos ou en días laborables fóra da quenda habitual da/o 

funcionaria/o. 

 

2.- PROMOCIÓNS INTERNAS 

De conformidade co disposto nas resolucións reitorais do 7 de decembro de 2016 (DOG 

do 15 de decembro de 2016) e do 30 de novembro de 2017 (DOG do 12 de decembro 

de 2017) nos que se publicou a oferta de emprego público do persoal de 

administración e servizos da Universidade de Vigo para os anos 2016 e 2017 

respectivamente, esta resolución ofertaba as seguintes prazas: 

1. 42 prazas da Escala Administrativa da Universidade de Vigo, acceso de 

promoción interna. 

2. 16 prazas da Escala de Xestión da Universidade de Vigo, acceso de promoción 

3. 1 praza da Escala de Letrados da Universidade de Vigo, acceso polo sistema 

libre. 

 

Despois das graves discrepancias estes 8 anos entre o equipo de goberno e as 

diferentes Xuntas de Persoal, en canto á filosofía sobre a promoción interna do grupo 

C2 ao C1, que levou unha parálise na oferta de emprego público demandada polas 

compañeiras e compañeiros afectados, a quen esta situación provocou prexuízos nos 

seus dereitos económicos e administrativos na súa carreira profesional, e visto o 

programa electoral do novo equipo de goberno en canto ás liñas de actuación nesta 

área, PROPOÑEMOS : 
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2.1. Remisión ao DOG antes do 1 de xullo de 2018 

Do documento aprobado pola Xunta de Persoal Funcionario de Administración e 

Servizos, e asumido polo novo equipo de goberno no seu programa electoral (Anexo 

1). 

2.2. Negociación inmediata 

Collendo como base a última proposta realizada polo equipo de goberno anterior, a 

negociación das seguintes convocatorias: 

1. Negociación das convocatorias para a Escala de Xestión e Letrados. 

2. Negociación do Dereito Administrativo para a Escala de Xestión. 

2.3. Negociación no 2018  

A Oferta de Emprego Público para o ano 2019 das Escalas de Técnicos de Xestión e 

Escala de Facultativos de Bibliotecas. 

 

3.- ABOAMENTO DO 100 % DAS PAGAS EXTRAS 

3.1. Introdución 

As pagas extras naceron como gratificacións especiais, que se lle daban aos 

traballadores en adición o seu salario base. Na actualidade, as pagas extras son xeitos 

de distribuír o salario do/a traballador/a reguladas polo convenio colectivo do sector. 

Dende cando existe a paga extra ao persoal funcionario?. 

Existen rexistros que datan do ano 1944, nos que se describe unha norma do mes de 

decembro mediante a cal se establece un pagamento extra por Nadal para os 

traballadores, supoñía unha soamente para o dito ano. Por conseguinte, no ano 1945, 

publícase que a norma de pago extra por Nadal se atopa agora en estado permanente. 

Esta é a orixe respecto á paga extra dos traballadores. Agora, se falamos sobre o 

persoal funcionario, referímonos entón a decembro de 1949, na que se describe o 

decreto para pagar unha mensualidade no ano 1950. A xustificación? As circunstancias 

económicas que se vivían naquela época, polas que se aconsellaba pagar unha cota 

extra ao persoal funcionario. 

Co paso dos anos estas pagas extra evolucionaron, de xeito que xa non era un bono de 

Nadal, senón que tamén se ofrecía unha paga extra o día 18 de xullo coa que se 

conmemoraba o 18 de xullo de 1947, na que tamén se facía tributo ao xantar 

conmemorativo que as empresas organizaban para o seu persoal, en conmemoración 

do alzamento nacional do 18 de xullo.  
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Pagas extras noutros países do mundo 

As pagas manéxanse de diferente xeito noutros países do mundo. En países como 

Reino Unido cóbranse 12 mensualidades. En Alemaña cóbranse 14 pagas, xunto con 

múltiples complementos. En Austria páganse 14 mensualidades por ano. En Francia 

cobran 13 mensualidades e en Finlandia 12 e media. 

 Reino Unido; no Reino Unido por exemplo, non existen as pagas extra, 

tampouco en Nadal. Sen embargo, en ocasións, algunhas empresas reparten 

unha pequena cantidade de diñeiro dentro dos sectores privados, algo que 

podería considerarse como aguinaldo, pero é só unha cantidade pequena de 

diñeiro e non se acerca para nada a un soldo completo. 

 Bélxica; existen dúas pagas extra que son a do verán e o de Nadal, que 

conforman un 75 % dunha mensualidade total. 

  Estados Unidos; aquí non existe a paga extra de Nadal. Sen embargo, nalgunhas 

empresas outorgan algunhas gratificacións económicas que se dan ao final de 

ano, que se entregan principalmente aos altos mandos das empresas.  

Que conceptos inclúe, actualmente, a paga extra do persoal funcionario de 

administracións e servizos da Universidade de Vigo?.  

O art. 22.4, Lei 7/2007, de 12 de abril, o Estatuto do Empregado Público,  establece que 

as pagas extraordinarias serán dúas ao ano, cada unha delas por un importe dunha 

mensualidade de retribucións básicas e da totalidade das retribucións 

complementarias, agás aquelas ás que fai referencia os apartados c) e d) do art. 24, Lei 

7/2007.  

En canto as contías das retribucións do persoal o que se refiren os artigos da lei de 

Presupostos Xenerais do Estado para cada exercicio, así como as instrucións da 

Secretaría do Estado de Facenda e Orzamentos, polo que se ditan instrucións en 

relación coas nóminas do persoal funcionario incluído no ámbito de aplicación da Lei 

30/1984, de 2 de agosto, nos termos da Disposición Final Cuarta da Lei 7/2007, de 12 

de abril, sinala na letra A) punto 1.2. a) disposición final 4  “las pagas extraordinarias 

de los funcionarios (…) tendrán un importe, cada una de ellas, de una mensualidad de 

sueldo y trienios, más el 100 por 100 del complemento de destino mensual que se 

perciba”. 

A dita resolución, en relación ao complemento específico, continúa sinalando na letra 

b)disposición final 4 Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado 

Público que“el complemento específico anual que resulte de los incrementos a que se 

hace referencia en los dos párrafos anteriores, se percibirá en catorce pagas iguales, 
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de las que 12 serán de percibo mensual y las dos restantes, del mismo importe que una 

mensual, se percibirán una en el mes de junio y otra en el de diciembre". 

En conclusión, as pagas extras do persoal funcionario están conformadas polo que se 

consideran retribucións básicas, é dicir, retribucións consolidadas e retribuídas nos 

devengos que percibe o persoal funcionario mes a mes, quedando fóra deste concepto, 

outros complementos retributivos non consolidables e percibidos esporadicamente 

polos traballadores públicos: produtividade segundo obxectivos, horas 

extraordinarias, nocturnidade, dispoñibilidade, servizos extraordinarios... 

 

3.2. Acordos da Xunta de Persoal cos Equipos de Goberno 

Retribucións devengo mensual consolidado do persoal funcionario de administración 

e servizos da Universidade de Vigo: 

Concepto Legalidade 

Soldo Base Estatuto Básico Empregado Público 

C. Destino Estatuto Básico Empregado Público 

C. Específico Estatuto Básico Empregado Público 

Trienios Estatuto Básico Empregado Público 

C. Antigüidade Acordo de 24 de maio de 2007, Xunta de Persoal e 

Xerencia, aprobado en Consello de Goberno, polo que, 

se crea un complemento de antigüidade, consolidado 

e con percepción mensual, como homoxeneización 

dos trienios, actualizado aplicando os importes 

correspondentes a dito complemento, o incremento 

que se produzan no IPC anual nacional ao exercicio 

orzamentario vencido ou galego se este fose superior. 

C. Produtividade Acordo de 28 de decembro de 2004, polo que se crea 

un complemento de produtividade con carácter fixo, 

consolidado e percepción mensual con efectos do 1 de 

xaneiro de 2005, actualizado aplicando os importes 

correspondentes a dito complemento, o incremento 

que se produzan no IPC anual nacional ao exercicio 

orzamentario vencido ou galego se este fose superior. 

Esta imputación técnica contribúe non só a regulariza 

o réxime retributivo dos postos adscritos ao PAS 
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funcionario senón que ademais permite a adopción no 

futuro de decisións que, por exemplo en función do 

establecemento dun sistema de incentivos ao 

rendemento, puidesen afectar ao complemento de 

produtividade. 

 

3.3. Estrutura das pagas extras do persoal funcionario da Universidade de Vigo 

SOLDO BASE 

COMPLEMENTO DE DESTINO 

COMPLEMENTO ESPECÍFICO 

TRIENIOS 

 

Polo tanto, o complemento de antigüidade e o complemento de produtividade, fixo e 

consolidado, non se aboan nas pagas extras do persoal funcionario de administración 

e servizos, tal e como tería que facelo segundo a filosofía e a letra da lexislación, en 

canto que só serían obxecto de recoñecemento de devengo nas pagas extras, aqueles 

complementos consolidados e retribuídos mensualmente. 

3.4.Perda económica 

A maiores de todo isto, as retribucións destes complementos, segundo os acordos de 

implantación, teríaselle que ter aplicado o incremento anual de IPC, galego ou estatal, 

nas súas contías mensuais, cousa que non foi realizado pola Universidade. Esta medida 

de non aplicación, supuxo unha minoración nestes 13 anos dos seguintes tantos por 

cento anual: 

 

ANO IPC INCREMENTO DIFERENZA 

2007 4,2% 2,7% -1,5% 

2008 1,4%  3,5% 2,1% 

2009 0,8% 3,5% 2,7% 

2010 3,0% -5,0% -8,0% 

2011 2,4% 0,0% -2,4% 
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2012 2,9% -7,0%  (1) -9,9% 

2013 0,3% 0,0% -0,3% 

2014 -1,0T% 0,0% 1,0% 

2015 0,0% 0,0%   0,0% 

2016 1,6% 1,0% -0,6% 

2017 1,2% 1,0% -0,2% 

 

 

(1) Contía estimada trala dedución da paga extra de decembro de 2012. 

 

 

3.5. Contías Complemento Antigüidade e Produtividade Fixa 

Produtividade fixa 

Niveis Mensual Anual x 12 Anual x 14 Diferenza 

28 204,66 2.455,92 2.856,24 400,32 

26 e 25 185,32 2.223,84 2.594,48 370,64 

24,23 e 22 170,59 2.047,08 2.388,26 341,18 

21,20 e 18 161,81 1.941,72 2.265,34 323,62 

16 156,95 1.883,40 2.197,30 313,90 

 

 

Complemento antigüidade 

Niveis Mensual Anual x 12 Anual x 14 Difereza 

A-1 0.73 8,76 10,22 1,46 

A-2 8,93 107,16 125,02 17,86 

C-1 18,01 216,12 252,14 36,02 

C-2 27,44 329,28 384,16 54,88 

Total – 17,1 
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Contías perda IPC Antigüidade e Produtividade fixa  

Produtividade fixa 

Niveis Mensual Anual x 12 Contía 17’1 % Anual x 14 Contía 17’1 % 

28 204,66 2.455,92 2.875,88 2.856,24 3.344,65 

26 e 25 185,32 2.223,84 2.604,11 2.594,48 3.038,13 

24,23 e 22 170,59 2.047,08 2.397,13 2.388,26 2.796,65 

21,20 e 18 161,81 1.941,72 2.273,75 2.265,34 2.652,71 

16 156,95 1.883,40 2.205,46 2.197,30 2.573,03 

 

Complemento antigüidade 

Niveis Mensual Anual x 12 Contía 17,1 % Anual x 14 Contía 17,1 % 

A-1 0.73 8,76 10,25 10,22 11,96 

A-2 8,93 107,16 125,48 125,02 146.39 

C-1 18,01 216,12 253,07 252,14 295,25 

C-2 27,44 329,28 385,58 384,16 449,85 

 

PROPOSTA:  

Aboamento, como medida correctora nas retribucións fixas e consolidadas do persoal 

funcionario de administración e servizo, do Complemento de Antigüidade e do 

Complemento de Produtividade Fixa coas pagas extras de xuño e decembro. Para o 

exercicio económico do 2018, aboarase a de xuño coa mensualidade de setembro. 

Tendo en conta que a contía do complemento de antigüidade percíbese segundo os 

trienios de cada funcionaria/o e o seu cálculo sería aproximado, reflectimos no 

seguinte documento o custe do complemento de produtividade: 

Nivel Efectivos Contía Total CONTÍA +17,1 % TOTAL 

28 19 400.32 7.606,08 468,77 8.906,63 

26 05 370,64 1.853,20 434,01 2.170,09 
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25 33 370,64 12.231,12 434,01 14.322,33 

24 02 341,18 682,36 399,52 799,04 

23 08 341,18 2.729,44 399,52 3.196,16 

22 50 341,18 17.059,00 399,52 19.976,00 

21 21 323,62 6.796,02 378,95 7.958,13 

20 114 323,62 36.892,68 378,95 43.200,30 

18 58 323,62 18.769,96 378,95 21.979,10 

16 73 313,90 22.914,70 367,57 26.833,11 

 

 

 

BASE ECONÓMICA DA PROPOSTA 

Tal e como recollemos, esta medida ten un custe económico para o capitulo I da 

Universidade de Vigo. Por isto propoñemos, para absorber a devandita proposta e as 

futuras, as seguintes medidas económicas: 

- Liberación do Capítulo I de 450.000 euros a partida de Incentivos á Xubilación 

Voluntaria do Profesorado, que pasarían ao capítulo IV. Con esta partida habilitábase 

un fondo que cubría o 100% do salario desde os 60 anos até os 70 anos para primar a 

xubilación voluntaria do persoal docente. 

- Provisión do 0’75 % do Capítulo I (872.455), do acordo retributivo para incentivos ao 

persoal entre os sindicatos e o goberno para o período 2018 – 2019. 

- De acadarse acordo de funcionarización do PAS Laboral, repercusión do aforro das 

cotas sociais por un importe do 7 % (791.000 euros) para a mellora retributiva 

consolidable do PAS no período 2018 – 2022)  

- Redución dos custes de contratación de persoal eventual e adecuación da 

Universidade ao entorno galego: 

PERSOAL UNIV. CORUÑA UNIV. COMPOSTELA UNIV. DE VIGO 

Eventual 2 3 4 

Custe 75.539 139.375 225.500 

 

Obxectivo de liberar 112.550 euros o Capítulo I deste articulado económico. 

127.534,56 

149.340,89 
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Total obxectivo 2018 – 2022 :  2.225,00€ 

 

4.- FOMENTO DO EMPREGO 

4.1. Modificación das bases de concurso e das listas de agarda  

Despois de transcorrido un ano dende a toma de posesión derivada do concurso de 

méritos, compre afrontar a oferta de emprego público e os diferentes procesos que 

derivan da mesma. A CIG, entende que antes de afrontar esta cuestión, é necesario 

negociar certas novidades lexislativas e como sindicato de clase, combater o 

desemprego das clases que máis que corren risco de exclusión. Colectivos, que para o 

noso entender, a Universidade de Vigo ten que ser pioneira e en facer políticas 

combativas, creando  medidas que faciliten o acceso destes colectivos. Podemos 

encadrar como colectivos en risco de exclusión no mundo laboral a: 

 Vítimas de violencia de xénero. 

 Persoas maiores de 55 anos. 

A Directiva 2006/54/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 5 de xullo de 2006, 

art. 2, establece unha delimitación conceptual sobre algunhas materias que necesitan 

polo seu contido unha especial determinación, e neste senso distingue entre: 

 Discriminación directa.- A situación na que unha persoa sexa, fose ou puidera 

ser tratada por razón de sexo de xeito menos favorable que outra en situacións 

comparables. Polo que comprende situacións de presente, de pasado e de 

futuro, sendo por elo reprochable tal discriminación. 

 Discriminación indirecta.- Consiste en que unha disposición, criterio ou práctica 

aparentemente neutra sitúan a persoas dun sexo determinado en desvantaxe 

particular con respecto a outra persoa do outro sexo, salvo que a dita 

disposición, criterio ou práctica podan xustificarse obxectivamente cunha 

finalidade lexítima e que os medios para alcanzar a dita finalidade sexan 

adecuados e necesarios. 

A distinción entre discriminación directa e indirecta, céntrase en se esta vai dirixida a 

un/ha traballador/a en concreto ou vai dirixida a un colectivo de traballadores/as. 

Deste xeito, a discriminación directa desenvólvese no seo dunha relación individual de 

traballo e nacerá vinculada en exclusiva a un/ha traballador/a concreto/a. Na indirecta, 

desenvólvese nas relacións colectivas e poderá afectar a colectivos de traballadores/as 

determinados, pero non identificados nominalmente. 

Se analiza a área dedicada á violencia de xénero , vemos como entre os obxectivos do 

traballo non contempla de xeito específico a violencia contra as mulleres no seo da 
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parella. Pero de forma implícita ven recollido nas medidas, unha das cales é a 

promoción da independencia económica da muller, centrándose en continuar 

traballando para o cumprimento dos obxectivos de Lisboa, en particular no que 

respecta a taxa de emprego e desemprego das mulleres, e en particular, as vítimas da 

violencia de xénero, recomendando ás administración públicas, que tomen medidas 

lexislativas concretas no que a contratación do sistema público deste sector tan 

desfavorecido. 

Outro grupo en risco de exclusión, son as persoas maiores de 55 anos, colectivo que 

constitúe un reducido de traballadores e traballadoras cunhas peculiaridades propias. 

Representan, aproximadamente, o 12% da poboación ocupada e apenas o 8 % dos 

traballadores e traballadoras en paro. 

É un colectivo coas maiores dificultades para reincorporarse ao mercado de traballo, 

cun risco elevado de permanencia de xeito prolongado no desemprego. Esta situación 

agrávase para aqueles de maior idade e en función das propias característica persoais 

dos traballadores e traballadoras. 

 

O emprego dos traballadores e traballadoras de máis idade na Unión Europea. 

Unha primeira análise das experiencias recentes do emprego dos traballadores e 

traballadoras de máis idade na Unión Europea permite, nun contexto europeo de 

envellecemento da poboación, a tendencia nestes intres é promover o emprego e a 

formación, en contra das políticas asistenciais, baseadas nas saídas temperás cara a 

prexubilación, a discapacidade, o desemprego ou a asistencia social, propias de 

décadas anteriores e estendidas na Unión Europea. 

As políticas desenvolvidas a este respecto polos países da Unión Europea poden 

clasificarse en: 

 O obxectivo é acadar que as persoas participen plenamente no mercado de 

traballo. 

 Que os traballadores e as traballadoras, permanezan en situación activa 

mediante medidas orientadas a unha maior participación no mercado de 

traballo.  

Estas medidas e actuacións terían que ir acompañadas de reformas das administración 

públicas a través de lexislación de discriminación positiva para este colectivo. 

Medidas en España 

Aínda que a literatura que precede as leis aprobadas deste colectivo no senso de que 

constitúen un colectivo específico da política de emprego do goberno, a realidade é 
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ben diferente, o articulado marca medidas de índole asistencial, dirixidas a garantir uns 

ingresos suficientes, segundo o goberno, a aqueles traballadores e traballadoras de 

idade máis avanzada vinculados, en ocasións, á carencia dunhas rendas mínimas. 

As medidas favorecedoras e eficaces para favorecer o emprego como: subvención á 

contratación de traballadores/as maiores, centrada na redución ou bonificación das 

cotizacións sociais, van dirixidas, principalmente ó sector máis mozo da poboación. A 

prioridade primordial da política de emprego ten máis que ver coa incorporación das 

persoas mozas ao mercado de traballo e non tanto como o mantemento no emprego 

dos traballadores e traballadoras de máis idade. 

Si como dicíamos ao principio, é un colectivo coas maiores dificultades para 

reincorporarse ao mercado de traballo, cun risco elevado de permanencia de xeito 

prolongado no desemprego, a situación agrávase naqueles traballares e traballadoras 

maiores de 55 anos que desenvolveron a súa carreira laboral no sector público e 

rematan o seu contrato e vinculación coa administración. Somos conscientes todos, 

organizacións sindicais e equipo de goberno, que estes traballadores e traballadoras 

non van ter difícil, senón imposible acougo no mercado laboral polas características 

dos postos de traballo da administración, é máis, van perder un tanto por cento moi 

elevado da xubilación.  

En conclusión, temos dous colectivos moi específicos, violencia de xénero e persoas 

maiores, onde a administración fai moita literatura pero non toma medidas concretas 

para facilitar ou manter na organización a ditos sectores. Dende a CIG-PAS Funcionario 

da Universidade de Vigo, queremos e pretendemos que o equipo de goberno sexa 

innovador e pioneiro nesta área de actuación, como Universidade pública e nós como 

sindicato de clase. 

 

 

PROPOSTA 

Acceso : Violencia de Xénero 

Nas ofertas de emprego público do persoal funcionario de administración e servizos 

reflectirá o seguinte: 

As bases de cada convocatoria, establecerán unha puntuación que, como máximo, 

poderá alcanzar a que se determine nas mesmas para a antigüidade para os seguintes 

colectivos: 
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Para as mulleres e fillas/os vítimas de violencia de xénero, outorgaráselle a máxima 

puntuación por antigüidade na Universidade de Vigo no grupo da oferta de emprego 

público. 

Este colectivo estará exento de aboar as taxas de matrícula para concorrer á oposición, 

así mesmo, a Universidade de Vigo, facilitaralles un clave de acceso para os cursos en 

liña preparatorios da oposición e toda a documentación que se derive dos mesmos. 

O colectivo de familias vítimas de desafiuzamentos, tamén estarán exentos de aboar 

as taxas de matrícula para concorrer á oposición, así mesmo, a Universidade de Vigo, 

facilitaralles un clave de acceso para os cursos enliña preparatorios da oposición e toda 

a documentación que deriven dos mesmos. 

Incorporación e cesamento: Persoas Maiores 55 e Violencia de Xénero 

A nosa proposta ten como obxecto regular mediante acordo, un criterio específico para 

ordenar o persoal que por mor dos procesos de incorporación de persoal fixo a prazas 

vacantes, facilite a incorporación e estabilización temporal dos colectivos, que o noso 

entender, a Universidade de ten que exercer unha discriminación positiva á hora de 

facilitarlles o acceso e permanencia no mercado laboral. 

Incorporación 

As mulleres e fillas/os vítimas de violencia de xénero, unha vez aprobado o proceso de 

oposición, terán preferencia á hora de solicitar Campus de destino. 

Cesamento de persoal temporal 

Como regra xeral, a incorporación da/o titular ao seu novo destino e/ou á perda do 

dereito de reserva que lle puidera corresponder á/ao titular implicará o cesamento 

da/o funcionaria/o interina/o. Sen prexuízo do anterior, cando nunha unidade non se 

cubran todas as prazas ofertadas, o cesamento producirase de acordo coa seguinte 

orde: 

1. Persoal funcionario interino, que teña menor puntuación na lista de agarda 

correspondente. 

2. Maiores de 55 anos e mulleres e fillas/os vítimas de violencia de xénero 

Cobertura das vacantes 

Unha vez se coñeza o resultado das incorporacións derivadas dun concurso ou 

oposición, os postos vacantes serán ofrecidas ás/aos aspirantes das listas para que 

poidan elixir entre elas, pola orde de prelación de acordo cos criterios de xestión. 

Crearanse dúas listas diferenciadas segundo a duración do contrato: 

Contratación temporal maior a 6 meses: 
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1. Maiores de 55 anos e mulleres, fillas/os vítimas de violencia de xénero e familias 

monoparentais con fillas/os menores de idade que no momento da toma de 

posesión estivesen como funcionarias/os interinos na Universidade de Vigo. 

2. Listaxe de aprobados do 3º exame, incluída a fase de oposición, que non obtivesen 

praza. 

3. Listaxe de aprobados do 2º exame, máis os puntos da fase da oposición. 

4. Listaxe de aprobados do 1º exame, máis os puntos da fase da oposición. 

Contratación temporal menor a 6 meses 

Cando sexa necesaria un contratación cunha duración estimada inferior a seis meses, 

crearase un bolsa temporal de traballo para cubrir as ditas prazas. Neste apartado, 

contratación temporal menor a 6 meses, crearanse dúas sublistas, ás que se ofertarán 

as contratacións indistintamente e alternativamente segundo aparezan as prazas a 

ofertar: 

a) Subgrupo I: Requisito ter aprobado 1 exame  

 

1. Mulleres e fillas/os vítimas de violencia de xénero. 

2. Familias afectadas por desafiuzamentos. 

3. Familias monoparentais con fillos menores o seu cargo. 

4. Persoas maiores de 55 anos. 

 

b) Subgrupo II:  

 

1. Aprobados 3º exame máis fase de concurso. 

2. Aprobados 2º exame máis fase de concurso. 

3. Aprobados 1º exame máis fase de concurso. 

 

 

4.2.Oferta de Emprego Público 

Á hora de afrontar a negociación da Oferta de Emprego Público, temos que analizar, 

antes da toma de decisións, o escenario da situación actual do proceso de negociación 

da devandita oferta: 

 Novo Equipo de Goberno na Universidade de Vigo. 

 Acordo para a mellora do emprego público e de condicións de traballo. 

 

1.2.1. Política do Novo Equipo de Goberno 
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Despois destes 8 anos de goberno, de denegación do dereito á negociación real, que 

conduce inevitablemente a situacións que poden ser prexudiciais para os intereses da 

universidade no seu conxunto, por exemplo, a Relación de Postos de Traballo. O novo 

equipo de goberno, na súa campaña electoral, recoñeceu expresamente a importancia 

vital do papel queos órganos de representación desempeñan na universidade. Neste 

contexto, puxeron moito énfase na negociación dunha reestruturación da actual RPT. 

O tempo estimado polo equipo de goberno para o remate destas negociacións é de 

entre 6 a 9 meses. Está área de negociación, é básica á hora de abordar e tomar 

decisións sobre a convocatoria inmediata ou non da oferta de emprego público. 

Por responsabilidade, a CIG, nestes intres, non vai tomar ningunha decisión de oferta 

inmediata da oferta de emprego público sen ter aclarado ou despexado as seguintes 

dúbidas: 

 Cales son as áreas que pensa reestruturación, así como as súas consecuencias, 

por parte do equipo de goberno? 

 

 Partindo de que nunca vai a existir unha minoración no número de prazas 

vacantes, de existir creación de novas prazas, posibilidade legal de acumulalas 

á oferta de emprego? 

 

1.2.2. Acordo para a mellora do emprego público e de condicións de traballo. 

No seu punto 3º, Procesos de Estabilización de Emprego Público, di: “nas Universidades 

Públicas, así como noutros servizos públicos que, respondendo a necesidades 

estruturais, estiveran dotadas presupostariamente e ocupadas de xeito temporal e 

ininterrompida nos tres anos anteriores ó 31 de decembro de 2017, de xeito que a 

taxa de cobertura temporal en cada ámbito terá que situarse ao final do período por 

debaixo do 8 %. 

Tal e como reflicte o acordo, a Universidade de Vigo terá que clarificar os seguintes 

puntos: 

1.- Taxa de cobertura temporal na Universidade de Vigo. 

Nestes intres, despois da aprobación da nova RPT, e da execución efectiva da mesma 

e resolución final do concurso de traslados, a taxa de cobertura temporal é a seguinte: 

ÁREA Nº EFECTIVOS VACANTES % 

Administración 340 47 13’82 

Biblioteca 37 4 10’80 

Letrados 3 1 33 

TOTAL 380 52 13’68 
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2.- Número de prazas estruturais, dotadas presupostariamente e ocupadas de xeito 

temporal e ininterrompido nos tres anos anteriores ao 31 de decembro de 2017. 

Neste punto, sen ter os datos que ten que achegar á mesa de negociación o novo 

equipo xerencial, podemos partir de dúas premisas para aproximarnos á realidade:  

 Enténdese como estruturais aquelas prazas da RPT que non foron cubertas no 

concurso de méritos. 

 Prazas da RPT de 2016, cubertas con máis de tres anos de antigüidade dende 1 

de xaneiro de 2015 cubertas e presupostadas ininterrompidamente. 

Sen os datos que ten que achegar, na mesa de negociación, o equipo xerencial, e dun 

xeito superficial, as prazas vacantes, sen identificar as de 3 anos de antigüidade, son as 

que seguen: 

ÁREA RPT ANTIGÚA RPT NOVA DIFERENZA 

Administración 106 74 32 

Biblioteca 20 18 2 

Letrados 1 1 0 

 

O acordo a nivel estatal, entre administración e sindicatos, obriga á administración a 

non ter unha taxa de temporalidade superior ao 8 % entre os anos 2018 – 2020, así 

mesmo, o acordo a nivel Galiza, rebaixa esa taxa a un 7 %, é dicir, a Universidade de 

Vigo estaría obrigado neses tres anos a baixar dun 14 % de taxa actual ao 7 % nese 

período, pero sempre dentro da premisa da temporalidade e a base orzamentaria dos 

postos. 
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Proposta da CIG para a PROMOCIÓN GRUPO C2 ao C1 

Documento aprobado na reunión da Xunta PAS do 20/06/18. 

A) FASE DE OPOSICIÓN: 

Non se permitirá o uso de ningún tipo de material nin recursos en ningún 

formato. Teranse en conta as disposicións en vigor o día primeiro do mes 

anterior a aquel en que teña lugar o primeiro exercicio, aínda que a súa 

entrada en vigor estea diferida a un momento posterior. A oposición estará 

formada polos seguintes exercicios 

Primeiro.- De carácter escrito e eliminatorio. Consistirá en contestar un test 

de 75 preguntas con 4 respostas alternativas, das que só unha delas é a 

correcta, acerca das materias do programa; todas as preguntas terán a 

mesma valoración e non puntuarán negativamente as respostas 

incorrectas.   

O tempo de realización deste exercicio será de unha hora e media. 

A puntuación será de 0 a 75 puntos e será necesario para aprobar obter un 

mínimo de 37,5 puntos. 

B) TEMARIO 

Xestión universitaria.  

1. Os Estatutos da Universidade de Vigo: título preliminar.  

2. Os Estatutos da Universidade de Vigo: título I.  

3. Os Estatutos da Universidade da Vigo: título II.  

 

Función pública.  

 

4. Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público: 

Obxecto e ámbito de aplicación (título I). 

Clases de persoal ao servizo das administracións públicas (título II). 

Dereitos dos empregados públicos: dereito á xornada de traballo, 

permisos e vacacións (título III, capítulos I e V). 

Deberes dos empregados públicos. Código de conduta (título III, 

capítulo VI). 
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Procedemento administrativo.  

5. A iniciación do procedemento.  

6. A instrución do procedemento.  

7. A terminación normal do procedemento: a resolución.  

8. A terminación do procedemento por silencio administrativo.  

9. Os recursos administrativos.  
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