
 

 

Oferta pública de emprego 2017 

 

O Comité de empresa de Pontevedra, foi convocado xunto cos outros órganos de 

representación do PAS a negociar unha Oferta de Emprego público para o ano 2017. 

 

Recibimos a información de que a tasa de reposición está fixada no 100%  

Así mesmo se nos informa que é interese da Universidade de Vigo reducir a tasa de 

temporalidade e  que a promoción interna non computa  para a taxa de reposición. 

Segundo establece o artigo 15.7 do Convenio colectivo  

“As convocatorias preverán a reserva para cubrir pola quenda de promoción interna que 

será como mínimo do 50 % das prazas ofertadas no conxunto da oferta pública de emprego 

de cada ano.” 

 

O Comité de empresa considera que non hai ningún impedimento para sacar a Promoción 

internas todas as prazas posibles. 

 

Así mesmo o Comité de empresa de Pontevedra quere lembrar que a Disposición adicional 

9ª do Convenio colectivo establece que  

“ A universidade comprométese a estudar, negociar e acordar xunto coa vindeira RPT un 

plan de promoción interna en todas as áreas de actividade e responsabilidade das que 

se ocupa o persoal laboral de administración e servizos. Como consecuencia deste 

compromiso: 

1. A Universidade de Vigo compromete un plan de promoción interna a executar antes do 

31 de decembro de 2008 que implica a creación de prazas suficientes na categoría 

profesional de técnico medio de tecnoloxías da información e as comunicacións (grupo 

II) e que outorgará posibilidades reais de ascenso e promoción profesional aos actuais 

técnicos especialistas de tecnoloxías da información e as comunicacións (grupo III) nas 

condicións que fixen as bases dos oportunos procesos de selección. 

 

2. A universidade comprométese a crear no grupo II unha nova categoría de técnico medio 

na área de laboratorios antes do 31 de decembro de 2008, con funcións de apoio ás 

actividades docentes e investigadoras, e a realizar un plan de promoción interna coas 

suficienes plazas, nas mesmas condicións que as recollidas no punto 1. 

 

Pasados case 10 anos de este compromiso de promoción interna, consideramos que non se 

pode adiar por máis tempo. 

 

Vigo 26 de Setembro 2017 

 

 

 


