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Candidato: XOSÉ LUÍS ARMESTO BARBEITO 
 
Debido á inminente celebración de eleccións a reitor da UDC, a Xunta de Persoal e o Comité de 
Empresa do PAS, queremos trasladar aos membros do noso colectivo e a quen lle resulte de 
interese unha información ecuánime e obxectiva respecto da visión que ten cada candidato sobre o 
noso colectivo do PAS.  
Coa intención de darlle a máxima difusión posible, trasladámoslle as seguintes cuestións e 
pedímoslle que as súas respostas se axusten o máximo posible a dúas liñas e sexan o máis 
concretas posibles. 
 
 
1. Se vostede é elixido reitor, ¿pensa introducir algunha modificación substancial na estrutura da 
RPT de PAS funcionario?. 

 
Candidato: Ante os cambios derivados da adaptación ao EEES, é necesario facer 
modificacións nas actuais RPT, que se introducirán logo dunha análise pormenorizada de 
necesidades, así como da preceptiva negociación cos órganos de representacións dos 
traballadores. 
 
 
2. Actualmente o PAS funcionario ten asinado un acordo de promocións dos que aínda están 
pendentes as convocatorias do ano 2012, se vostede e elixido reitor respectará o actual acordo e 
comprométese á planificación periódica da promoción do PAS funcionario? 

 
Candidato: Na pax. 19 do programa electoral lese: … Cumprimento do actual acordo de 
promocións. Manterase ademais a política de promocións mediante a negociación e a 
sinatura de novos acordos, tanto no  PAS funcionario como no laboral, dentro dos límites 
de dispoñibilidade orzamentaria. 

 
 

3. ¿Pensa que actualmente a dotación global do PAS funcionario na UDC é suficiente? 
 

Candidato: Precisar, precisamos máis persoal. Ora ben, as circunstancias económicas son 
as que son, a pesar dos empeños doutras administración en que reduzamos os gastos en 
Capítulo 1 o noso obxectivo é manter todos os postos de traballo actualmente existentes. 
 
 
4. Se vostede é elixido reitor, para mellorar o funcionamento da administración e dos servizos, ¿vai 
introducir manuais de procedementos e manuais de funcións? 

 
Candidato: Rematarase o proceso de elaboración das cartas de servizos. Nos últimos anos 
elaboráronse distintos regulamentos e procedementos que esixen ser harmonizados, a 
través dun programa de refundición normativa. Un dos principais retos que imos a afrontar 
nos vindeiros anos é a implantación da administración electrónica. Unha parte esencial 
desta implantación será a descrición de todos os procedementos en manuais de 
procedemento. 

 
 

5. Se vostede e elixido reitor, que equipo de xerencia pensa formar en canto a funcións e 
estrutura? 

 
Candidato: Haberá un novo equipo de xerencia, cun aumento de persoas e competencias. 
Aínda que a composición da xerencia non está pechada, previsiblemente estará composta 
por un/unha xerente e 3 vicexerentes. 
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6. ¿Considera axeitada a porcentaxe de representacíón do PAS (9%) nos órganos de goberno da 
universidade? 

 
Candidato: Foi o grupo de Nova Luce, ao que pertenzo, quen propuxo a modificou os 
Estatutos para elevar a representación dos estudantes (do 25% ao 28%) e do PAS (do 5% ao 
9%). Son un firme defensor na universidade do “goberno de nós” e non da “gobernanza 
doutros”. 
 
7. ¿Continuará a UDC designando aos seus representantes nos tribunais de acceso á escala de 
bibliotecas entre funcionarios que non pertenzan as ditas escalas especiais? 

 
 
Candidato: Os tribunais seguirán a estar formados exclusivamente por PAS, e, loxicamente, entre 
os seus membros haberá especialistas nas materias das probas. Entendo que é pertinente que 
nestes tribunais exista unha certa diversidade de pefís dos seus membros.  

 
 

8. ¿Comprométese a manter as retribucións do PAS na mesma porcentaxe que actualmente se 
aplica respecto do total de gasto do capítulo I? 

 
Candidato: En liñas xerais, si. 

 
 

9. En cuestións como a contratación do persoal a través das listaxes de agarda, ou a concesión de 
comisións de servizos, optaría por un sistema discrecional ou regulamentado? 

 
Candidato: Sempre optei por sistemas regulamentados. De feito nos últimos 8 anos 
aprobáronse todas as normas das que se dotou a UDC ao respecto. No entanto, se for 
conveniente introducir modificacións nas normas vixentes, faranse logo da súa 
negociación.  
 

 
10. Qué prazas se incluirán na RPT que vostede presentará? Reflectirá a RPT que vostede 
presente as necesidades estruturais da Universidade incluíndo os postos que se veñen realizando, 
de xeito sistemático, por ETT’s, bolseiros en postos de PAS, contratos con cargo a convenios …? 

 
Candidato: a única previsión de inclusión de novos postos de traballo é a correpondente ao 
PAS laboral, que incluirá as prazas que están a día de hoxe cubertas con persoal “fóra de 
catálogo”. 

 
 

11. Respecto da profesionalización da xestión: ¿Está disposto a que todos os postos de 
responsabilidade relacionados coa xestión estean desenvolvidos por PAS e, polo tanto, aparezan 
esas categorías profesionais na RPT?. 

 
Candidato: O persoal de administración e servizos é a quen corresponde desenvolver a 
xestión. Ademais do equipo de goberno existirá un número moi limitado de responsables 
políticos sobre determinadas materias que non interferirán no labor propio do PAS. 
 
 
12. En canto aos procesos selectivos, ¿Adquire vostede o compromiso de proseguir, rematar ou no 
seu caso iniciar, de xeito inmediato, a realización de todos os procesos selectivos xa en marcha ou 
pendentes, completando a execución da RPT do PAS laboral de 2005? 

 
Candidato: Executaranse ao longo de 2012 na súa totalidade todos os procesos selectivos 
correspondentes as RPT vixentes, a maioría xa publicados. 
 

 
 

13. Respecto da Transitoria II do Convenio Colectivo xa reflectida e incumprida no anterior 
convenio, é unha prioridade para o comité de empresa por diversas  razóns, entre elas o quebranto 
económico que supón o seu atraso precisamente nas categorías con menores retribucións, e as 
trabas que supón para a mobilidade entre universidades. Consiste na promoción do grupo IV-B ao 
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IV-A, así como a consecuente promoción do IV-A ao grupo III, tal como xa se levou a cabo na 
maioría das universidades, entre elas as de Santiago e Vigo. 
¿Cumprirá de xeito inmediato este acordo reflectido no Convenio Colectivo? 
 
Candidato: Unha vez que a Xunta aprobe o Plano de Sustentabilidade, aprobarase a nova 
RPT de PAS laboral, e de forma inmediata, executarase a Transitoria Segunda do III 
Convenio Colectivo. 

 
 

14. O EBEP recoñece o dereito do persoal laboral á promoción e á carreira profesional, pero deixa 
o seu desenvolvemento ao ET e ao que se negocie no Convenio Colectivo. Podendo non só 
promocionar entre grupos, senón mediante o establecemento de subgrupos con retribucións 
distintas (desdobramento). 
Vostede adquire o compromiso de desenvolver unha carreira profesional no PAS laboral, 
permitindo tanto a promoción dentro do grupo como a promoción a un grupo e/ou subgrupo 
superior, cando se dispoña da titulación esixida? 
 
Candidato: Como xa se indica na páxina 19 do programa, faise unha aposta pola carreira 
profesional do PAS, co impulso á cualificación e á promoción horizontal e vertical dentro 
dos límites de dispoñibilidade orzamentaria. 

 
 

15. En canto á funcionarización do PAS laboral, ¿entra dentro do seu programa un proxecto de 
funcionarización que respecte os dereitos adquiridos de todo o PAS? 

 
Candidato: Sempre me mostrei partidario de que todos os servidores públicos sexan todos 
funcionarios. A funcionarización do PAS laboral non aparece de forma explícita no meu 
programa electoral. Porén, se existir unha vontade para a funcionarización por parte do 
colectivo, abriríase unha negociación baixo os principios de non incremento de gasto para a 
UDC e os limites acadables fosen as condicións do PAS funcionario. 

 
 

16. Respecto das retribucións, ¿está vostede disposto a facer exercicio da autonomía universitaria 
neste aspecto? 
 
Candidato: Son un firme defensor da autonomía universitaria, do respecto da lexislación 
vixente, e da contas saneadas das que actualmente goza a Universidade da Coruña. 

 
 
A Coruña, 24 de novembro de 2011 
 
 
 
Asdo.: Xosé Luís Armesto 


