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Como sabedes a Xerencia remitiu aos órganos de representación dos traballadores e 
traballadoras, para a súa negociación, unha proposta de RESOLUCIÓN POLA QUE SE 
REORDENA O RÉXIME DE XORNADA, HORARIOS DE TRABALLO, VACACIÓNS E PERMISOS 
DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA.  
 
Os tempos da negociación marcáronse pola Xerencia pois quería ter rematado o proceso para 
que a súa aplicación fose desde o primeiro día laborable de xaneiro do 2013. 
 
Para facer unha primeira valoración fíxose unha reunión conxunta do Comité de Empresa-Xunta 
de persoal despois de que cada órgano de representación analizase a proposta por separado, 
formándose, a partir deste momento, unha comisión única de negociación. 
 
Das conclusións e o desenvolvemento da primeira das reunións xa vos informamos con 
anterioridade. 
 
A segunda das reunións tivo un desenvolvemento preocupante ao observar un pechamento 
absoluto da Xerencia en aspectos que considerabamos prioritarios. Optouse desde a 
representación unitaria (Comisión Mixta) pola realización dunha recollida de sinaturas que 
avalase, diante da representación da Universidade, a reivindicación dos aspectos que 
considerabamos como prioritarios e acometer con máis empuxe a seguinte reunión negociadora. 
 
A Xerencia convocou á Comisión Mixta  a unha reunión o día 21 na que, despois dun período 
longo de debate, alcanzamos o seguinte acordo que resumimos: 

Xornada habitual: 
 
Quenda de mañá de 7:45 h a 15:15 h,. 
Quenda de tarde de 14:30 h a 22:00 h. 
Quenda partida: de 8:30 h. a 14 h. e de 15:30 a 17:30 h. 
 
Horario de atención ao público: 
 
Biblioteca 8:30 a 21:30 horas. 
Secretaría: 8:30 a 14:30 horas. 
 
Xornada reducida durante o verán: 
Os centros, pechan pola tarde como até agora. 
 
Quenda de mañá de 8,45 a 14,45 h.  
Quenda de tarde de 14,45 a 20,45 h.  
Xornada partida de 9 a 13,30 e de 15 a 16,30. 
 
Horario de atención ao público: 
De 9 a 14,30 h. 

Pese á insistencia en que na xornada partida o racional neste período é a realización de xornada 
continuada. O xerente insiste en que, aínda que se exprese unha quenda entende que se pode 
facer, de acordo coas necesidades ou os usos a xornada  continuada. 

Non hai bolsa de horas. Retírase, como xa vos informamos o referente á fichaxe e ao 
horario flexible. 
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Elimínase da Resolución, tamén, o peche durante o mes de agosto, quedando o referente á 
regulación das vacacións tal e como quedaba na proposta de Resolución: 

“As vacacións anuais gozaranse, con carácter xeral, entre os meses de xuño e agosto e de xeito 
preferente durante o mes de agosto.” 

Durante os tres días laborables de semana santa: 

• Nos centros docentes da Universidade deberase asegurar, nas dúas quendas de traballo, 
como mínimo, a apertura do centro e da biblioteca. O resto de persoal que decida ir a 
traballar gozará de tres días adicionais para utilizar cando o considere oportuno e as 
necesidades do servizo o permita. 

• Resto de centros e servizos traballarase con normalidade. Os traballadores/as que 
decidan traballar durante este período (días laborables de semana santa) gozarán de tres 
días adicionais para utilizar cando o consideren oportuno e as necesidades do servizo o 
permita. 

  
Os días de vacacións poderán ser utilizados de un en un. 

Todo o que non se toca na Resolución queda como estaba na Resolución reitoral de 23 de 
novembro de 2006 que regula a xornada, horario de traballo, vacacións e concesión de permisos 
e licenzas do PAS. Así, por exemplo, os días 24, 31 e patróns quedan como estaban.  
 
A Resolución entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2013. 

Significou a Xerencia a necesidade de que os servizos se responsabilizasen de que en períodos 
de alto volume de traballo ter, á súa disposición,  os efectivos humanos necesarios para o bo 
desenvolvemento das funcións encomendadas. 

Gustaríanos ter feito asembleas, tanto informativas como para a toma de decisión, pero o 
momento e as presas coas que se acometeron as negociacións impediron a súa realización.  

Sabemos que a Resolución non reflicte todas as reivindicacións que se defenderon na mesa, 
como os tres días de servizos mínimos en Nadal, que seguiremos reivindicando, pero a pesar 
disto, a análise por parte de toda a representación dos traballadores e traballadoras, valora o 
acordo como aceptable. 
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