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MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E 
SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA  

CONSECUENCIA DA PROMOCIÓN INTERNA Á ESCALA DE XESTIÓN DA UDC- 
SUBGRUPO A2 

MEMORIA  

Na vixente Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego Público de Galicia (DOG núm. 82, 
04-05-2015) defínense as relacións de postos de traballo nos tres primeiros apartados 
do seu artigo 38 (encadrado no Capítulo I, Estrutura do emprego público, do Título IV, 
Organización do emprego público) do seguinte xeito: 

“Artigo 38. Relación de postos de traballo 
1. A relación de postos de traballo é un instrumento técnico de carácter público que 

inclúe todos os postos de traballo de natureza funcionarial e laboral existentes en cada 
unha das administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei. 

2. A través da respectiva relación de postos de traballo, as administracións públicas 
incluídas no ámbito de aplicación desta lei estruturan a súa organización, clasifican os 
postos de traballo existentes no seu ámbito e determinan o seu contido para a súa 
selección e provisión, procurando organizar, racionalizar e ordenar o persoal co 
obxecto de facilitar unha eficaz prestación dos servizos públicos. 

3. Os orzamentos reflectirán os créditos correspondentes ás relacións de postos de 
traballo, sen que poida existir ningún posto que non estea dotado orzamentariamente. 

...”  
 

  A vixente relación de postos de traballo (RPT) do persoal de administración e servizos 
(PAS) da Universidade da Coruña (UDC), foi aprobada polo Consello de Goberno o 16 
de decembro de 2015, informada favorablemente polo Consello Social na mesma data 
do 16 de decembro de 2015 e publicada no DOG do 18 de xaneiro de 2016 
(correccións de erros no DOG do 9 de febreiro). 

Co obxecto de cumprir esta revisión desenvolveuse o necesario proceso de 
negociación colectiva coa Xunta de Persoal. 

Cómpre acometer esta modificación para dar cumprimento ao Acordo do 31 de agosto 
de 2016 asinado pola reitoría da UDC e a Xunta de Persoal de PAS no que se prevé que 
o persoal que supere o proceso selectivo de promoción interna convocado por 
Resolución do 31 de agosto de 2016 (DOG núm. 182, do 23-09-2016) para o acceso ao 
subgrupo A2, escala de xestión da Universidade da Coruña, e que estean destinados 
con carácter definitivo en postos non abertos á dita escala, se lles modificará este 
posto para permitir o acceso ao subgrupo A2 con nivel 18 de complemento de destino; 
é dicir, o posto figurará aberto aos subgrupos A2/C1/C2. Neste mesmo acordo sinálase 
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que esta apertura do posto terá carácter temporal, só mentres estea ocupado pola 
persoa que superou este proceso selectivo de promoción interna.   

Logo de presentar, o pasado 2 de abril, o expediente do proxecto de modificación da 
RPT á autorización da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, cómpre sometelo á 
aprobación, se proceder, do Consello de Goberno, para informe posterior do Consello 
Social da Universidade da Coruña. 

Conforme a estes antecedentes, incorpóranse na RPT as seguintes modificacións: 

1.- Postos nos que se propón a modificación. 

NA RPT VIXENTE PROPOSTA DE RPT 
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010 Posto base 16 C1/C2 010 Posto base 18 A2/C1/C2 

244 Secretario/a  
administrativo 18 C1/C2 244 Secretario/a   

administrativo 18 A2/C1/C2 

250 Posto base 16 C1/C2 250 Posto base 18 A2/C1/C2 

405 Secretario/a   
administrativo 18 C1/C2 405 Secretario/a   

administrativo 18 A2/C1/C2 

424 Secretario/a   
administrativo 18 C1/C2 424 Secretario/a   

administrativo 18 A2/C1/C2 

449 Posto base 16 C1/C2 449 Posto base 18 A2/C1/C2 

476 Secretario/a   de 
dirección 19 C1/C2 476 Secretario/a   de 

dirección 19 A2/C1/C2 

480 Posto base 16 C1/C2 480 Posto base 18 A2/C1/C2 

515 Secretario/a   
administrativo 18 C1/C2 515 Secretario/a   

administrativo 18 A2/C1/C2 

539 Secretario/a   
administrativo 18 C1/C2 539 Secretario/a   

administrativo 18 A2/C1/C2 

542 Secretario/a   
administrativo 18 C1/C2 542 Secretario/a   

administrativo 18 A2/C1/C2 

611 Secretario/a de 
decanato 19 C1/C2 611 Secretario/a de 

decanato 19 A2/C1/C2 

641 Posto base 16 C1/C2 641 Posto base 18 A2/C1/C2 

667 Secretario/a   de 
decanato 19 C1/C2 667 Secretario/a   de 

decanato 19 A2/C1/C2 

727 Secretario/a   
administrativo 18 C1/C2 727 Secretario/a   

administrativo 18 A2/C1/C2 

737 
Secretario/a   de 
instituto 
universitario 

18 C1/C2 737 
Secretario/a   de 
instituto 
universitario 

18 A2/C1/C2 
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2. Xustificación económica. 

Polo tanto, a modificación proposta consiste, como conscuenica do Acordo do 31 de 
agosto de 2016 asinado pola reitoría da UDC e a Xunta de Persoal de PAS, na apertura 
dos posto ao subgrupo A2 e na fixación do nivel 18 de complemento de destino e o seu 
correspondente contía de complemento específico. 

Esta proposta en realidade non supón compromiso dun incremento estrutural do valor 
da relación de postos de traballo da UDC, xa que o que se fai é posibilitar que aquelas 
persoas que superaron un proceso selectivo de promoción interna ao abeiro dunha 
Oferta de Emprego Público (a do persoal de administración e servizos da UDC  para o 
ano 2016 aprobada por Resolución do 22 de xullo de 2016 e publicada no DOG núm. 
182 do 23 de setembro de 2016), poidan tomar posesión no posto do que son titulares 
e estes postos só estarán abertos ao subgrupo A2 mentras estean a ser ocupados polas 
persoas que superaron o acceso a esta escala como consecuencia do proceso xa 
referenciado e convocado ao abeiro da Oferta de Emprego Público do persoal de 
administración e servizos da UDC  para o ano 2016. 

En definitiva o que se realiza con esta modificación de RPT é efectivizar o acceso á 
escala de xestión da UDC, subgrupo A2, dunhas persoas para as que xa estaba previsto 
e financiado ese acceso con independencia do posto ao que accederan, na 
autorización da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos por escrito do 16 de 
xullo de 2016 (rexistro de saída núm. 3115 do 21-07-2016) e nel consta o 
financiamento da dita oferta e, en consecuencia, das convocatorias que a desenvolvan. 

Polo tanto, nese aspecto non hai incremento de gasto con esta proposta de 
modificación da RPT. 

No que se refire ao incremento de nivel de cinco deses postos, tamén en cumprimento 
do Acordo do 31 de agosto de 2016 asinado pola reitoría da UDC e a Xunta de Persoal 
de PAS, esta proposta supón o seguinte: 

                                  Custo modificación por incremento niveis 

CD 16 Novo CD 18 CE 17 Novo CE 18 Diferenza CD 
Diferenza 

CE Total mes Total ano x 14 Total x 5 postos 
356,97 € 402,73 € 459,61 € 469,80 € 45,76 € 10,19 € 55,95 € 783,30 € 3.916,50 € 

 

En definitiva, prodúcese un incremento de 3.916,50 € que resultan sobradamente 
compensado co financiamento da Oferta de Emprego Público do persoal de 
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administración e servizos da UDC  para o ano 2016, xa que só en dúas convocatorias  
de promoción interna a escalas obxecto desa oferta; en concreto, a Escala de de 
facultativos de arquivos, bibliotecas e museos da UDC e a Escala de axudantes de 
arquivos, bibliotecas e museos da UDC, ofertáronse 31 prazas na primeira delas e 36 
na segunda, e o resultado final do proceso foi que superaron a primeira 2 persoas e a 
segunda, 16 persoas. Así pois, o financiamento previsto para as convocatorias 
derivadas da OEP do PAS da UDC para o ano 2016, viuse substancialmente minorado 
polo dito resultado o que, logo, permite considerar que o custo do incremento de 
niveis nos cinco postos que figuran na proposta debe considerarse compensado. 

   

 

A Coruña, 27 de marzo de 2018 

O xerente da UDC, 

 

Ramón del Valle López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELLO DE GOBERNO 


