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MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO PERSOAL DE 

ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

ADAPTACIÓN Á ESTRUTURA ORGÁNICA   

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). 

Conforme ao artigo 91.3 dos Estatutos da UDC, a RPT do PAS debe revisarse 

preceptivamente cada dous anos e de modo potestativo cada ano. 

Co obxecto de cumprir esta revisión desenvolveuse o necesario proceso de 

negociación colectiva, con reunións coa Xunta de Persoal, que rematou sen acordo. 

Cómpre acometer esta revisión para axeitar a denominación e encadramento dos 

postos a nova Estrutura Orgánica dos Servizos Centrais da UDC aprobada por 

Resolución Reitoral do 12 de xaneiro de 2016.  

Tamén proponse a modificación de tres xefaturas de sección do Servizo de Apoio á 

Investigación (SAI) motivado pola "non conformidade na auditoría externa levada a 

cabo pola “Entidad Nacional de Acreditación” (ENAC) en canto a denominación dos 

postos de laboratorio recollidos na RPT da UDC", esta non conformidade descríbese no 

rexistro de sistemas de calidade do SAI do xeito seguinte: 
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"NC 1  
ENAC 29956  
 
Informe de auditoría Externa ENAC Nº 29956  
Expediente LE/1402R1S3, Sector Agroalimentario  
Expediente LE/1798R1, Sector Medioambiental  
Fecha de auditoría, 16,17/03/2017  
Fecha del informe, 28/03/2017  
 
La definición de puestos de trabajo del laboratorio que se encuentra recogida en el RPT 
de la Universidad de A Coruña no se corresponde fielmente con la que figura en el 
organigrama recogido en el Manual de Calidad del Laboratorio."  
  

O organigrama e as denominacións das diferentes unidades analíticas atópase no 

manual de calidade do SAI porque así figura no se Regulamento Interno aprobado no 

Consello de Goberno do 4 de novembro de 2005.  

Consta solicitude de modificación da denominación da Vicerreitoría de Política 

Científica, Investigación e Transferencia na que solicita as seguintes modificacións: 

 

POSTO Denominación actual Proposta de denominación 

169 Técnico en Análise Elemental 

e  HPLC 

Técnico en Técnicas lnstrumentais de 
Análise 
 

171 Técnico en técnicas 

instrumentais de 

análise                 

Técnico en Espectrometría de Plasma-

Masas 

 

174 Técnico en Parámetros 

Ambientais    

Técnico en Técnicas Cromatográficas 

 

Logo de presentar, o pasado 23 de marzo, 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: 
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 Adaptación das denominacións das vicerreitorías, vicexerencias e outras unidades 

administrativas consonte ao establecido na Resolución Reitoral do 12 de xaneiro de 

2016 pola que se aproba a estrutura orgánica dos servizos centrais da UDC.  

                                                        TÁBOA DE EQUIVALENCIAS 

DENOMINACIÓN EN RPT VIXENTE DENOMINACIÓN PROPOSTA 

Vicerreitoría de Investigación e 

Transferencia 

Vicerreitoría de Política Científica, 

Investigación e Transferencia 

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e 

Cultura 

Vicerreitoría de Estudantes, Participación 

e Extensión Universitaria 

Vicerreitoría de Relacións Internacionais e 

Cooperación 

Vicerreitoría de Internacionalización e 

Cooperación 

Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas 

Tecnoloxías 

Vicerreitoría de Oferta Académica e 

Innovación Docente 

Vicerreitoría de Planificación Económica e 

Infraestruturas 

Vicerreitoría de Economía, Infraestruturas 

e Sustentabilidade 

Sección de Protocolo Oficina de Protocolo 

Vicexerencia Campus da Coruña Vicexerencia de Asuntos Económicos e 

Análise de Custos 

Vicexerencia Campus de Ferrol Vicexerencia do Campus de Ferrol e 

Apoio ao Emprego 

Servizo de Patrimonio, Inventario e 

Xestión Económica 

Servizo de Contratación, Patrimonio e 

Xestión Económica 

Sección de Estudos de Doutoramento Oficina de Doutoramento da EIDUDC  

Gabinete de Comunicación e Medios 

Audiovisuais 

Unidade de Comunicación e Medios 

Audiovisuais 

Técnico en Análise Elemental e  HPLC Técnico en Técnicas Instrumentais de 

Análise 

Técnico en técnicas instrumentais de 

análise 

Técnico en Espectrometría de Plasma-

Masas 
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Técnico en Parámetros Ambientais    Técnico en Técnicas Cromatográficas 

 

2. Non incremento de gasto 

As modificacións que se recollen nesta revisión da RPT do PAS da UDC non supoñen 

incremento de gasto, xa que non se altera ningún concepto retributivo dos postos que 

figuran nesta proposta. 

A Coruña, 27 de marzo de 2018 

O xerente da UDC, 

 

Ramón del Valle López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELLO DE GOBERNO 


	Consta solicitude de modificación da denominación da Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia na que solicita as seguintes modificacións:

