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Ao Reitor da Universidade de Vigo

Marcos Estévez Orge, maior de idade, con D.N.l. 36134584C, en calidade de
Presidente do Comité de Empresa do PAS laboral da provincia de Pontevedra
da Universidade de Vigo, con domicilio a efectos de notificacións no Edificio
Fundición, Campus Lagoas Marcosende en Vigo, ante o Reitor e o Consello de
Goberno, comparezo e como mellor proceda en dereito,

DIGO:

Que con data de de 10 de Outubro de 2016 foi aprobada en Consello de
Goberno a Relación de Postos de Traballo do Persoal Laboral de
Administración e Servizos da Universidade de Vigo.

Que con data 7 de novembro publícase no Diario Oficial de Galicia a Relación
de Postos de Traballo do Persoal Laboral de Administración e Servizos da
Universidade de Vigo.

Que polo presente escrito e dentro do prazo legal dun mes establecido ao
efecto, interpoño REcURso PorESTATlvo DE REPoSlclÓN contra o
acordo do consello de Goberno polo que se aproba a Relación de Postos de
Traballo do Persoal Laboral de Administración e Servizos da Universidade de
Vigo. FEITOS E FUNDAMENTOS DE DEREITO.

FEITOS

Con data 29 de Xaneiro de 2015 iniciase un proceso para estudar e no seu
caso modificar a Relación de Postos de Traballo do Persoal Laboral de
Administración e Servizos da Universidade de Vigo.

Ao longo das reunións a Xerencia e a representación dos traballadores
expuxeron os seus puntos de vista e argumentos sobre a RPT de PASL,
recollidos a tal efecto nas actas asinadas e publicadas.

con data 21 de xuño de 2016 a Xerencia da universidade de Vigo, deu por
finalizadas unilateralmente as reunións sobre a RPT do PASL, solicitando asi
mesmo o informe preceptivo a cada Comité, de acordo co artigo 119 dos
Estatutos da Universidade de Vigo. E ademais a RPT que se achegou aos
órganos de representación e coa que a Xerencia deu por pechada a
negociación da mesma non foi a mesma que se trasladou posteriormente ao
Consello de Goberno.

Con data 4 de Xullo o Comité de Empresa do PASL de Pontevedra presenta un
informe negativo á proposta de RPT da Universidade de Vigo

Con data 11 de agosto publicase a RPT no DoG, na que a universidade de
Vigo modifica as condicións de traballo de gran parte do persoal.
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Con data 9 de setembro o Comité de Empresa de Pontevedra, presenta un
Recurso de reposición contra esta aprobación.

Con data 10 de Outubro o Consello de Goberno da Universidade, atende ao
recurso de reposición presentado polo Comité de empresa e anula a RPT
aprobada por este órgano no mes de Xullo

Na sesión do Consello de Goberno se expuxeron claramente os puntos polos
que o Órgano de representación dos traballadores recorría este acto dado que
consideramos que é unha imposición unilateral por parte da Universidade e non
se respectou o principio que é obrigatorio de que a RPT ten que ser negociada.
O feito de celebrar reunións e asinar actas non se pode considerar en ningún
caso negociación.

Con data 10 de Outubro o Consello de Goberno da Universidade de Vigo,
aproba novamente a RPT de PAS Laboral

Con data 7 de Novembro a RPT é publicada no DOG.

Non se recolle o sinalado no artigo 40 da lei 3912015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. ao carecer
a resolución de pe de recurso administrativo

Con esta proposta cambian as condicións de traballo dunha gran parte do
persoal modificando esta RPT os contratos asinados entre a Universidade e os
traballadores, con cambios de adscrición, cambios de Centro de traballo e
cambio de nome de categorías profesionais.

A RPT é unha relación de postos e non de prazas, coa que definen as
particularidades de cada un dos postos de traballo. Nesta RPT se vulneran o
principio de mérito e capacidade, os postos teñen que estar perfectamente
definidas dado que as notas que teñamos definen unha posición para escoller
un posto. Esta RPT nos mete nun grupo no que non está definido cal é o noso
posto. E vulnera o noso dereito de escoller un posto concreto para un traballo
concreto.

O proceso de negociación non está rematado

FUNDAMENTOS DE DEREITO

PRf MEIRO. O acto que se impugna pon fin á vía administrativa, por iso pode
ser obxecto de recurso potestativo de reposición.

SEGUNDO. O órgano competente para resolver é o mesmo órgano que ditou o
acto.

TERCEIRO. O recorrente goza de lexitimación ao ter a condición de interesado
no expediente.
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CUARTO. En canto o fondo do asunto:

o O convenio colectivo publicado no DOG no 145 o 27 de xullo de 2007, do
PAS Laboral da Universidade de Vigo.

. Os estatutos da Universidade de Vigo

. A lei da Función pública de Galicia
o O Estatuto dos traballadores

QUINTO: En canto á forma:
r A lei 3912015. de 1 de outubro. do Procedemento Administrativo Común

das Adm inistracións Públicas

Polo exposto, SOLICITO

Que se teña por presentado este escrito, sírvase admitilo e téñase por
interposto en tempo e forma RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN
contra o acordo do consello de Goberno de 22 de xullo de 2016, polo que se
aproba a Relación de Postos de Traballo do Persoal Laboral de Administración
e Servizos da Universidade de Vigo.

OTROSí SOLICITO: Que conforme ao artigo 117 da lei 39/2015, de I de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas, declárese a SUSPENSTÓN DA EXECUCIÓN DO AGTO
IMPUGNADO por concorrer a circunstancia de prexuízos de imposible ou
difícil reparación, xa que a execución da RPT asume ceses, reasignación
de efectivos entre campus e nos campus, implicando altas e baixas con
cambios de destino, de xornada e de dependencia funcional.

CONSELLO DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO
REITOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO


