MORIA XUSTTIFICATIVA DAS MODIFFICACIÓNS QUE SE PR
ROPOÑEN D
DA RELACIÓ
ÓN DE
MEM
POSTTOS DE TRAB
BALLO DE PERSOAL DE A
ADMINISTRACIÓN E SERV
VIZOS
As modificacións da relación de postos dee traballo de
e persoal de administraciión e servizo
os que
se prropoñen correspóndense
e coas seguinntes actuació
óns:
1. A
Adaptación da
d RPT ao cadro de persooal orzamen
ntado
O orzamento
o de 2017 do
ota un totall de 1.150 prazas
p
de PA
AS, que se coorresponden
n coas
q
que, incluidass na RPT, esttán cubertas de forma effectiva con persoal fixo oou temporal.
N
Non obstante, a RPT inccluía un tottal de 1.226
6 postos de traballo. Enn consecuen
ncia, é
n
necesario, co
omo primeira
a medida de normalización do cadro de persoal dde administrración
e servizos, regularizar esa
a diferencia, que é de 76
6 postos, amortizando aqqueles que figuren
vvacantes.
A
Aínda así, a casuística á que deu lugar a xesstión do Pla
an Económi co Financeiro de
R
Reequilibrio, obriga a esta
ablecer diferrencias entre
e eses postoss, que son ass seguintes:
aa) Os que, estando efe
ectivamente vacantes, non
n teñen ningún condiicionamento
o legal
da a súa amortización. EEstes son os que se inclúen na modifficación da RPT
R do
que impid
PAS que se somete a negociacción cos órgganos de representaciónn do persoa
al e á
posteriorr aprobación
n dos órganoos de gobern
no. O númerro total desees postos é de 48
(15 funcio
onariais e 33
3 laborais).
b
b) Os que, non estando
o efectivameente ocupad
dos, teñen un
u titular quue está ocup
pando
outros po
ostos, ben po
or comisión dde servizos funcionarial
f
ou
o desempeeño de funció
óns de
categoríaa superior no
o caso de perrsoal laboral. O número total
t
deses ppostos é de 19.
1
c) Por últim
mo, os que, estando vaacantes, en base a neccesidades cooxunturais deben
d
mantersee ata adop
ptar unha decisión organizativa
o
definitiva respecto á súa
amortizacción ou perm
manencia. Enntre estes, atópanse dou
us postos (téécnico especcialista
de offset e especia
alista de officios xardiñ
ñeiro) que quedaron ddesocupadoss con
obación do oorzamento. O número destes postos vvacantes é de
d 11.
posteriorridade á apro
N
Non se consid
deran a estes efectos poostos de RPT creados e in
ncluidos en ddiversas OPEs, que
fo
ormalmentee figuran co
omo vacantees pero qu
ue, a efecto
os orzamenttarios, conssumen
reecursos por haber efectivos que os oocupan.
EEn resumo, a efectos orza
amentarios o número de
e postos que
e non contann con efectivvo que
o
os ocupe é dee 78, dos cale
es, propónsee a amortizacción formal en
e RPT de 488.
EEsa amortización non ressponde, aíndda, a un crite
erio funcional, senón á ssúa desocup
pación
eefectiva e á non existencia de comppromisos xurídicos respe
ecto a eles. En consecuencia,
eesta modificcación pretende exclussivamente adaptar a RPT ao caadro de persoal
o
orzamentado
o, sen considerar as decissións de reorrganizacións de servizos que deben definir
d
m
máis correctaamente a ordenación ddo cadro de persoal de PAS, para o cal haberá que
in
ntroducir no
ovas medida
as que afecttarán ao conxunto de vacantes
v
orzzamentarias ou á
p
provisión de prazas novass.
1

2. Modificación da RPT de PAS, funcionario e laboral, con motivo da reorganización das
Unidades de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos .
Trátase de facer efectiva na RPT a reorganización das Unidades de Apoio á Xestión de
Centros e Departamentos xa aprobada por acordo do Consello de Goberno do 16 de
decembro de 2016, polo que procede remitirse ao documento aprobado. En consecuencia,
a modificación da RPT ten por obxecto a execución dese acordo e a adscrición definitiva
das persoas que ocupaban postos de secretaría de departamento a postos de responsable
administrativo, para o que, cando non houbo acordo entre o persoal afectado, se utilizou o
criterio de maior antigüidade no posto.
3. Modificación da RPT de PAS con motivo da reorganización do Centro de Posgrao e do
Centro de Estudos Avanzados.
Esta reorganización produciuse por acordo do Consello de Goberno do 29 de xullo de
2016. Compre polo tanto proceder á correspondente modificación da RPT, reasignando os
postos actualmente existentes no Centro de Posgrao, no Centro de Estudos Avanzados
(CEA) e no Servizo de Xestión Académica que se corresponden co ámbito funcional da
reforma organizativa.
En concreto, esta reorganización afecta á totalidade dos postos do Centro de Posgrao e do
CEA, e á Sección de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua, adscrita actualmente ao
Servizo de Xestión Académica.
Malia esa reorganización, o ámbito funcional dos postos de xestión segue sendo
coincidente na súa maior parte co dos anteriores, polo que se formula a ocupación dos
novos por equivalencia cos anteriores no sentido indicado na proposta.
4.

Modificación da RPT por cambio de denominación da Escola Politécnica Superior.
Por último, incorpóranse á RPT os cambios derivados da nova denominación da EPS como
Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

Santiago de Compostela, a 3 de Maio de 2017
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