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Asunto: Proposta de acordo da Comisión Electoral Central do 11 de novembro 
do 2015, sobre a representación do PAS nos órganos colexiados de 
departamentos  
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
PRIMEIRO.- Con data 13 de maio do 2013, a Comisión Electoral Central 
adoptou unha serie de acordos sobre a representación do PAS nos órganos 
colexiados de centros e departamentos, como consecuencia da publicación da 
nova RPT de PAS publicada no DOG nº 76, do día 16 de abril de 2013. 
 
A implantación desta RPT conlevou unha redistribución de distintos efectivos 
do PAS a partir do día 2 de maio do 2013. En concreto, a redistribución afectou 
ao PAS adscrito á administración de determinados centros e departamentos,  
cuxos postos pasaron a integrarse funcionalmente, respectivamente, nas 
Unidades de Xestión Académica Integrada (UXAI) de Oza, Socioloxía/Ciencias 
da Comunicación e Esteiro, nas Unidades de Apoio a Departamentos e 
Investigación (UADI) ou en determinados servizos centrais (investigación, 
oficina de relacións internacionais). 
 
No documento da RPT, os postos das UADI aparecen adscritos funcionalmente 
ás direccións de determinados centros. En cambio, os postos das UXAI non 
están adscritas aos centros. 
 
De conformidade co artigo 28.1 do regulamento electoral xeral (REX)1

 

, estes 
cambios de adscrición tiveron como primeira consecuencia a baixa de persoas 
electas no último proceso de renovación da representación en xuntas de 
centro, celebrado en febreiro de 2013, ou ben a condición de membros natos 
dos departamentos daquelas persoas afectadas pola reasignación de efectivos 
ás UADI.  

                                                      
1 “As condicións exixidas para o acceso a un cargo representativo dun órgano 
colexiado en calquera dos seus sectores deben manterse durante toda a duración do 
mandato. Causarán baixa e darán lugar a unha vacante as persoas electas que 
deixaren de contar coas condicións que dan lugar á titularidade do dereito de sufraxio 
pasivo no sector polo que foron elexidas”. 
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A segunda consecuencia do cambio de adscrición foi a cobertura da 
representación vacante nas xuntas de centro co seguinte candidato/a non 
electo/a, de conformidade coa proclamación definitiva das eleccións de febreiro 
de 2013 (art. 28.2 do REX).  
 
Para resolver as restantes dúbidas sobre a entrada en vigor da RPT, a CEC 
acordou os seguintes criterios: 
 

a) En aplicación do artigo 28.1 do REX, os efectivos reasignados ás UXAI 
perden, con data 2 de maio, a condición de electo/a que tivesen 
adquirido nas eleccións a xuntas de centro de febreiro de 2013.  
 

b) A secretaría xeral procederá de oficio a dalos de baixa do censo do 
sector D da xunta de centro correspondente, por perda da condición 
para a cal foron elexidos. 
 

c) Os decanos/as e directores/as de centro procederán a cubrir as 
vacantes anteriores co seguinte candidato non electo no proceso 
electoral de febreiro de 2013, se a houber, de conformidade co artigo 
28.2 do REX, informando inmediatamente á secretaría xeral. 
 

d) De non haber candidatos/as non electos, os postos das xuntas de 
facultade correspondentes ao sector D permanecerán vacantes até as 
seguintes eleccións, coa excepción do previsto na letra f). 
 

e) Os efectivos do PAS reasignados a UADIs desde os departamentos 
perden con data 2 de maio do 2013 a súa condición de membros natos 
do departamento de orixe.  
 

f) Ao abeiro do artigo 31.1.e) do REX, e de xeito excepcional, os efectivos 
reasignados ás UADI integraranse no sector D daquelas xuntas de 
centro ás que se adscriban as devanditas UADI, sempre que houber 
postos vacantes dese sector. 
 

SEGUNDO.- Con data 7 de xuño do 2013, a Xunta de Persoal do PAS 
manifestou por unanimidade o seu desagrado e total rexeitamento respecto 
deste acordo que implica, a seu xuízo, unha significativa perda de 
representación do colectivo do PAS nos órganos de goberno da UDC, 
entendendo que tal acordo debía ser modificado.  
 
Neste sentido, a Xunta de Persoal considerou que a solución adoptada pola 
CEC non era a única xurídicamente válida dentro do marco normativo actual, 
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indicando a posibilidade de interpretar de xeito distinto o concepto de 
adscrición funcional, desligándoo do de dependencia funcional. 
 
A Xunta de Persoal propón que a Comisión Electoral Central modifique o seu 
acordo do 13 de maio do 2013, e impulse a unha modificación puntual da 
redacción do artigo 32.1 e) do Regulamento Electoral Xeral (composición do 
consello de departamento e outras cuestións), introducindo a seguinte 
redacción: 
 
“e) Unha persoa representante do persoal de administración e servizos 
pertencente á unidade de apoio á docencia e investigación (UADI) que preste 
os seus servizos para ese departamento”. 
 
TERCEIRO.- Mediante escrito do 5 de marzo do 2015, a presidenta da Xunta 
de Persoal do PAS trasladou acordo do 24 de febreiro, no que se insta de novo 
a facer os trámites necesarios para garantir a representación do PAS das 
UADIs nos consellos de departamento aos que están adscritos e nos que 
prestan os seus servizos, lembrando neste sentido o previsto no artigo 19 da 
LOU. 
 
Vistos os anteriores antecedentes, proponse que a Comisión Electoral Central 
do 11 de novembro do 2015 adopte o seguinte acordo: 
 
“Acórdase propoñerlle ao Consello de Goberno a modificación puntual do 
Regulamento Electoral Xeral, dándolle ao artigo 32.1.e) a seguinte redacción: 
 

e) Unha persoa representante do persoal de administración e servizos 
adscrito ao departamento. No caso de departamentos atendidos 
mediante Unidades de Apoio á Docencia e Investigación (UADI), para a 
designación do seu representante do sector D deberán realizarse 
eleccións entre os seus membros cando o número de candidaturas 
presentadas sexa superior a un”. 

 
  
 
 
 
 


