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FUNCIONARIZACIÓN
XUÑO 2021

ESTRUCTURA

2

•

O Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro (BOE nº 261 do 31 de outubro), polo que se
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP).

•

A Lei 2/2015, do 29 de abril (DOG nº 82 do 4 de maio), de emprego público de Galicia (LEPG), na
disposición transitoria primeira. Por outro lado, no artigo 22, relativo ás funcións e postos de traballo
reservados ao persoal funcionario, no seu epígrafe 3 determina: “Os demais postos de traballo nas
administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei serán desempeñados con carácter
xeral por persoal funcionario, sen prexuízo do disposto pola alínea terceira do artigo 26”.

•

Sentenza do Tribunal Constitucional 99/1987, de 11 de xuño.

•

Sentenza da Sala do Contenciosoadministrativo do Tribunal Supremo de 1 de setembro de 2007.

•

Sentenza do Tribunal Supremo da Sala do Contencioso-Administrativo de 20 de xuño de 1996.
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O proceso de funcionarización está dirixido ó persoal laboral fixo incluído no
ámbito de aplicación do II Convenio Colectivo.
O Tribunal Constitucional, nas súas Sentenzas 388/1993 e 111/201, non
permite unha funcionarización automática, polo tanto, hai que superar un
proceso selectivo.
Voluntario
Garantía das retribucións brutas anuais fixas na súa contía e periódicas na súa
devindicación, que o persoal funcionariado estaba a percibir como laboral
fixo.
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DEREITOS DO PAS
╺

Manterase a vixencia do acordo do 24 de maio de 2007 entre a Xerencia e a Xunta de
Persoal, aprobado en Consello de Goberno na sesión ordinaria do 28 de xuño, para a
aplicación de determinadas cláusulas do II Convenio colectivo ao PAS funcionario,
sempre que non fosen melloradas pola normativa xeral aplicable e non se opoñan ao
establecido neste acordo, ata a negociación entre a Xerencia e a nova Xunta de Persoal, e
sinatura dun acordo marco sobre o persoal de administración e servizos da Universidade
de Vigo.

╺

Así mesmo, ata a sinatura do acordo marco, para o persoal laboral funcionarizado,
aplicaráselle de xeito directo o establecido no artigo 42 do II convenio, sobre roupa de
traballo e vestiario.
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NEGOCIACIÓN
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GASTOS DE PERSOAL
Bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica en materia de gastos
de persoal ó servizo do sector público.
Dous. No ano 2021, as retribucións do persoal ao servizo do sector público non poderán
experimentar un incremento global superior ao 0,9 por cento respecto ás vixentes en 31
de decembro de 2020.
Catro. A masa salarial do persoal laboral, que poderá incrementarse na porcentaxe
máxima prevista no punto dous deste artigo, está integrada polo conxunto das
retribucións salariais e extrasalariais devindicadas polo dito persoal no ano anterior.
Exceptúanse da Masa Salarial, en todo caso:
a) As prestacións e indemnizacións da Seguridade Social.
b) As cotizacións ao sistema da Seguridade Social por conta do empregador.
7

MASA SALARIAL
En conformidade co establecido no art 81.4 da Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de
universidades, e en concordancia coa evolución da masa salarial do persoal ó servizo da
Comunidade Autónoma e coa normativa básica en materia de reposición de efectivos, autorízanse
para o ano 2021 os costes do personal docente e investigador e de administración e servizos da
Universidade de Vigo nas seguintes cuantías, expresadas en miles de euros:

Universidade de Vigo

Masa salarial

Seguridade Social

Total

93.486

14.255

107.741

Na anterior cuantía non está incluido o coste do persoal investigador de proxectos e
contratos de investigación, nin o persoal técnico de apoio contratado con cargo a esos
proxectos e contratos.
As retribucións anuais do persoal ó servizo das entidades integrantes do Sistema
universitario de Galicia non experimentarán un incremento global superior ó do 0,9 por cento
respecto ás vixentes a 31 de deceembro de 2020.
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Oito. Os acordos, convenios ou pactos que
impliquen crecementos retributivos superiores
aos fixados neste artigo deberán experimentar a
oportuna adecuación e devirán en inaplicables
as cláusulas que se opoñan a el.
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Remisión e control de información económicofinancieira
Todas as entidades pertencentes ó sector público autonómico, segundo a
definición que realiza a Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización
e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico
de Galicia, así como todas as entidades clasificadas como
«administracións públicas», segundo a definición que realiza o Sistema
europeo de contas estatais e rexionais (SEC2010), están obrigadas a remitir
á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma a información prevista
na Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade presupuestaria e
sostenibilidade financiera, e na súa normativa de desarrollo, nos termos e
prazos que lles sexan requeridos por esta.
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A funcionarización non supón un aforro para a Universidade nas cuotas
patronais por accidentes de traballo e formación profesional, por ser éstas
homoxéneas para laboráis e funcionarios, nin tampoco nas cuotas por
continxencias comúns pola progresiva redución operada pola DT 7ª do Real
Decreto-Lei 13/2010.
O aforro para a universidade só se produciría respecto das cuotas patronais
por desemplego e Fondo de Garantía Salarial.
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Fondos adicionais:
Cada Administración Pública, poderá destinar unha porcentaxe
adicional da súa masa salarial para, entre outras medidas, a
imprantación de plans ou proxectos de mellora da
productividade ou a eficiencia, a revisión de complementos
específicos entre postos con funcións equiparables, a
homologación de complementos de destino, ou a aportación de
pensións. De acordo cos apartados anteriores, para o ano 2018
destinarase un 0’2 %, para 2019 un 0’25 % e para 2020 un 0’30 %.
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INTEGRACIÓN DE GRUPOS
╺

Cada un dos actuais grupos laborais integrarase no seu correlativo grupo ou
subgrupo funcionarial de conformidade coas titulacións que se esixen para o
ingreso nos grupos de persoal funcionario no Estatuto Básico do Empregado
Público.

╺

Adicional 9ª do Convenio Colectivo.- 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 nas categorías profesionais de técnicos medios de
tecnoloxías da información e as comunicacións (grupo II) e a creación dunha nova
categoría de técnico medio na área de laboratorios (grupo II), e realizar un plan de
promoción coas suficientes prazas nas mesmas condicións que para os TICs.
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ADICIONAL 9ª
XERENCIA

SINDICAL

Proposta inicial: a universidade comprométese a
incluír na OEP máis inmediata ao acordo de
funcionarización a totalidade de postos afectados
pola devandita disposición, ocupados na actualidade
por PAS laboral fixo.

Proposta inicial: funcionarización ó Grupo A2 de
todo o persoal laboral fixo afectado pola Adicional 9ª.
O persoal sen titulación, funcionarización ó Grupo C1
cunha CPT (diferencia retributiva de un Grupo A2 de
un C1).

2ª.- Funcionarización ó Grupo A2 co requisito de
titulación académica.

2ª.- Mantense a proposta inicial

ACORDO: Funcionarización ó Grupo A2, e o persoal sen titulación académica, funcionarización ó
Grupo C1 coa titulación requerida para o acceso ó Grupo II do Artigo 13 do Convenio Colectio
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Os postos de traballo da actual RPT de PAS laboral catalogaranse como
postos de persoal funcionario. Para estes efectos, por acordo do Consello de
Goberno, crearanse no ámbito de administración da Universidade de Vigo
as escalas e subescalas especificadas no Anexo I.
A clasificación como postos de persoal funcionario realizarase na escala ou
subescala establecida como equivalente no anexo II, onde se determina a
integración das categorías de PAS laboral nas escalas e subescalas de PAS
funcionario.
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SISTEMA RETRIBUTIVO
O persoal laboral fixo que supere o correspondente proceso de funcionarización, a partir da toma
de posesión como persoal funcionario de carreira, pasará a percibir todas as súas retribucións
conforme ao sistema, conceptos e contías establecidos con carácter xeral para o persoal
funcionario de carreira da Universidade de Vigo:
SOLDO ANUAL

•
•
•
•
•

PAS-FUNCIONARIO
Soldo (segundo grupo)
Complemento de Destino
Complemento Específico
Complemento de Productividade
2 Pagas extra

PAS-LABORAL
Soldo (segundo grupo)
Complemento Singularidade
Plus Artigo 35
Complemento Xefatura
Complemento de Xornada
3 Pagas extra

•
•

Trienio
C. Antigüidade

Trienio

•
•
•
•
•
•
TRIENIOS
622,16 anual
•

622,16 anual
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CONVENIO COLECTIVO
Artigo 35º.-Valoración dos postos de traballo. (Homologación co PASFuncionario)
A Universidade de Vigo comprométese a un estudo e valoración dos postos de
traballo laborais a través dunha empresa externa e especializada.
No caso de desacordo no seguimento dos traballos de valoración ou nas
conclusións destes, as partes comprométense a substancialas a través dunha
mediación polo procedemento galego de solución extraxucidial de conflitos de
traballo AGA.
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HOMOLOGACIÓN AGA:
GRUPO
I
II
III
IV

NIVEL
22
20
18
16
19

Retribucións reais
POSTO BASE

SG

NIVEL

RETRIBUCIÓN

Técnico Superior TIC

I

Técnico Superior

I

22

37.364,48

A1

22

36.814,51

Posto Base Administración

42.419,58

Técnico Medio TIC

II

Técnico Medio

II

20

31.733,02

Posto Base Administración

A2

20

30.844,87

Técnico Especialista TIC

III

Técnico Especialista

III

18

26.118,09

Posto Base Administración

C1

16

25.155,28

Auxiliar Técnico

IV

16

23.499,30

Posto Base Administración

C2

16

23.499,30

34.243,46

29.568,68
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PROPOSTAS

21

FASE

XERENCIA

1ª

Aplicación dos acordos entre a Xerencia e a Xunta de PAS funcionario do 28
de decembro de 2004 e do 24 de maio de 2007.
• Subida ó nível 18 ós Grupo IV e o nível 20 ós Grupos III (postos base)
• Adscrición ó nível 20 ós Grupos II.
• Adscrición ó nível 22 ós Grupos I.
• Adscrición ó nível 24 ós Grupos I da área TIC.
• Adscrición ó nível 22 ós Grupos II da área TIC.
• Adscrición ó nível 21 ós Grupos III da área TIC.

CPTs

•
•
•
•

66 postos do Grupo I
10 postos do Grupo II
20 postos do Grupo III
4 postos de libre designación
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Acordo de Homologación AGA
1º
2º
Acordo de 28 de decembro de 2004
- Crease un complemento de produtividade con carácter fixo,
consolidado e percepción mensual con efectos do 1 de xaneiro de
2005, actualizado aplicando os importes correspondentes a dito
complemento, o incremento que se produzan no IPC anual nacional
ao exercicio orzamentario vencido ou galego se este fose superior
- Subidas de nivel:
ACTUAL
14
16
18

SUBIDA
16
18
20

ACTUAL
28
26
25
24
23
22

SUBIDA
30
27
26
25
24
23

Acordo de 24 de maio de 2007
2º
- Crease un complemento de Antigüidade con carácter fixo,
consolidado e percepción mensual con efectos do 1 de xaneiro de
2007, actualizado aplicando os importes correspondentes a dito
complemento, o incremento que se produzan no IPC anual nacional
ao exercicio orzamentario vencido ou galego se este fose superior
- Aplicación dos dereitos do Convenio Colectivo, previa
solicitude da Xunta de Persoal.
- Subidas de específico:
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2ª PROPOSTA
POSTO

NIVEL

Técnico Superior TIC

24 – C.E. 25

Técnico Superior

22 – C.E. 23

Técnico Medio TIC

22

Técnico Medio Laboratorios

21

Técnico Medio Posto Base

20

Técnico Especialista TIC (Adicional 9ª)

21

Técnico Especialista Laboratorio

20

Técnico Especialista Responsable

21

Técnico Especialista posto base

20

Auxiliar Técnico

18

24

RECHAZADA POLA PARTE SINDICAL
O persoal funcionarizado ó grupo A2 da área TIC percibirán menores
retribucións que o persoal desa área encadrada no mesmo grupo (laborais
fixos e laborais contratados).
O persoal funcionarizado ó grupo A2 da área de laboratorios percibirán
menores retribucións que o persoal desa área encadrada no mesmo grupo
(laborais fixos e laborais contratados).
Non se corresponde a responsabilidade do Grupo III, Conserxerías, Parque
Mobil e Xardiñería, coa diferencia retributiva proposta entre un grupo de
responsabilidade e un posto base do grupo III.
Mantemos a subida salarial do grupo con menos retribucións do cadro do
PAS.

25

Proposta de que os Técnicos Medios da área TIC a un nivel 21 co específico do nivel
22 e cobren o Complemento de Productividade correspondente ó grupo de nivel 22
ó 24.
Adscrición dos Técnicos Superiores a un nivel 23 co específico da Xunta de Galicia
o que conleva a supresión do CPT.
Adscrición dos Técnicos Medios ó nivel 20 co específico do nivel 21.
Adscrición dos Técnicos Especialistas Responsables a un nivel 21 co específico de
nivel 22 da Xunta de Galicia.
Adscrición dos Auxiliares Técnicos a un nivel 18 co específico de nivel 19.
26

ACORDO
A Xerencia acepta a proposta da parte sindical agás o apartado do Complemento de
Productividade dos Técnicos Medios TIC. O cadro retributivo é o seguinte:
POSTO

SG

C.D.

C.E.

SALARIO

Técnico Superior Responsable

A1

25

25

42.544,64

Técnico Superior TIC Posto Base

A1

24

25

41.791,56

Técnico Superior Posto Base

A1

23

23B

37.377,38

Técnico Medio TIC Posto Base

A2

21

22A

34.193,04

Técnico Medio Posto Base

A2

20

21

32.672,24

Técnico Especialista TIC

C1

21

22A

30.872,04

Técnico Especialista Responsable

C1

21

22B

29.793,19

Técnico Especialista Laboratorio

C1

20

21

29.351,24

Técnico Especialista

C1

20

20

27.524,06

Auxiliar Técnico

C2

18

19

24.820,27
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COMPARATIVA UNIVERSIDADES
POSTO

PROPOSTA COMPOSTELA

ACORDO VIGO

Responsable TIC A1

42.063,32

Responsable Grupo A1 Laboratorios

39.123,23

42.544,64

Posto Base Grupo A1 TIC

39.123,23

41.791,56

Posto Base Grupo A1

35.533,81

37.377,38

Técnico Medio TIC

29.296,88

34.193,04

Técnico Medio

29.296,88

32.672,24

Técnico Especialista TIC

26.233,56

30.872,04

Técnico Especialista Responsable

25.525,59

29.793,19

Técnico Especialista

24.588,06

27.524,06

Auxiliares de Servizo

21.938,65

24.820,27
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