PROPOSTA DA XERENCIA Á COMISIÓN MIXTA DE FUNCIONARIZACIÓN
31.5.2012

CONSIDERANDO:
a) O establecido na Disposición adicional sétima dos Estatutos da UDC no
referente á integración do PAS nun Corpo único.
b) A necesidade de abordar unha modificación da RPT do PAS Funcionario da
Universidade para adaptala, por unha banda, á nova estrutura orgánica dos
servizos centrais establecida para o presente mandato reitoral e, pola outra,
aos requerimentos organizativos que ven determinando o EEES no ámbito dos
centros da UDC.
c) A progresiva restricción tanto da masa salarial do persoal ao servizo da UDC
como da taxa de reposición de efectivos, substitucións e contratacións
temporais, de acordo coas limitacións impostas en materia de gastos de
persoal tanto pola normativa básica estatal coma pola lexislación orzamentaria
autonómica e os vixentes planos de reequilibrio económico-financeiro no marco
de financiamento do SUG.
d) A directa interrelación dos procesos de funcionarización coa revisión
pendente da RPT do PAS Laboral e a negociación da disposición transitoria
segunda do III Convenio colectivo do persoal laboral da UDC.
E analizadas as propostas de traballo debatidas nas sesións da Comisión Mixta
de Funcionarización, a Xerencia presenta a seguinte,
PROPOSTA:
1.- Proceder á funcionarización de todos os postos de traballo correspondentes
a cada unha das actuais categoría laborais mediante á súa inclusión na RPT do
PAS Funcionario.
2.- Cada un dos actuais grupos laborais integrarase necesariamente no seu
correlativo grupo funcionarial de acordo coas titulacións que se esixen para o
ingreso nos actuais grupos laborais no Convenio colectivo do PAS Laboral da
UDC e para o correlativo ingreso nos grupos de funcionarios sinalados no
EBEP. As equivalencias son as que seguen:
Grupo Funcionarios
A1
A2
C1
C2
AP

Grupo Laboral
1
2
3
4A
4B

3.- Todas as categorías laborais actuais, dentro dos correspondentes grupos
funcionariais, integraranse en escalas/subescalas especiais.
4.- O nivel de complemento de destino e o complemento específico co que se
pase a catalogar como funcionarial cada un dos actuais postos laborais deberá
homologarse cos establecidos con carácter xeral para os postos funcionariais
na vixente RPT do PAS Funcionario da UDC, dentro do intervalo de nivel que
corresponde a cada grupo funcionarial. Aqueles complementos laborais actuais
diferentes ao de posto, que estean vinculados a características especiais para
o seu desempeño, teranse en conta como factores a considerar no
complemento específico.
5.- O persoal laboral fixo cuxos postos de traballo pasan a seren catalogados
de funcionarios terá dereito a funcionarizarse nos mesmos de forma voluntaria.
O persoal laboral fixo que non opte por funcionarizarse ou non supere o
correspondente proceso de funcionarización, permanecerá no seu posto actual
coa condición de “persoal laboral fixo a extinguir”, mantendo ás súas actuais
condicións retributivas. O persoal laboral fixo que supere o proceso de
funcionarización tomará posesión no seu posto con carácter definitivo.
6.- Os postos vacantes na vixente RPT Laboral que estean en oferta de
emprego público en vigor tamén serán obxecto de funcionarización. O persoal
que supere os correspondentes procesos selectivos para a súa cobertura,
convocados ou por convocar, formalizará o correspondente contrato de
traballo, podéndose acoller a continuación ao correspondente proceso de
funcionarización.
7.- No suposto de que a diferencia entre as retribucións como funcionario e
como persoal laboral fixo fose negativa, en cómputo bruto anual,
compensarase mediante un complemento persoal que terá doble natureza:
a) Non absorbible e actualizable polos conceptos de antigüidade e
incremento xeral anual das retribucións dos empregados públicos.
b) Absorbible por melloras retributivas derivadas de procesos de
carreira administrativa, dos que se exceptúa a promoción interna
prevista no parágrafo 9 para os funcionarios procedentes dos
extintos grupos laborais 4A e 4B.
8.- Unha vez aprobada a nova RPT do PAS Funcionario coa integración de
todos os postos laborais, o proceso xeral de funcionarización convocarase en
2012.
9.- Rematado o proceso de funcionarización, e de acordo coa normativa xeral
de Función Pública, aos funcionarios procedentes dos extintos grupos laborais
4A e 4B se lles ofertará unha convocatoria extraordinaria de promoción interna
ao grupo superior das súas respectivas escalas especiais, esto é, ao grupo C1
e C2 respectivamente. Ao mesmo tempo, ofertarase ao persoal funcionario da
escala xeral auxiliar á súa promoción ao grupo C1.

