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Acordo do Consello de Goberno polo que se aproba a Oferta de emprego 
público de persoal funcionario de administración e servizos para o ano 2016.  
 
A Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, 
establece que ao longo do presente ano non se procederá no sector público á 
incorporación de novo persoal, exceptuándose da citada limitación unha serie de 
sectores e administracións que se contemplan no artigo 20 da citada norma, 
respecto dos que se determina que se aplicará unha taxa de reposición de ata un 
máximo do 100 por cento. Dentro desta excepción inclúese ao Persoal de 
Administración e Servizos das Universidades, sempre que por parte da Comunidade 
Autónoma se autoricen as correspondentes convocatorias.  
 
No mesmo senso, nos artigos 13 e 36 da Lei 12/2015, do 24 de decembro, de 
Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016, 
establécese unha taxa de reposición nas universidades integrantes do Sistema 
Universitario de Galicia de como máximo un 100 por cento, tamén nas prazas de 
persoal de administración e servizos, respectando as dispoñibilidades orzamentarias 
do capítulo I. 
 
As correspondentes convocatorias deberán de ser autorizadas pola Consellería de 
Facenda, previa acreditación de que a Oferta de Emprego Público das mencionadas 
prazas non afecta ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria.  
 
A oferta de prazas reservadas para a quenda de promoción interna procede dos 
correspondentes acordos subscritos coa representación sindical do PAS. 
 
Pola súa parte, o artigo 70 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do 
Empregado público, establece a Oferta de Emprego Público como mecanismo de 
planificación das necesidades de selección de persoal nas Administracións Públicas. 
 
En todo caso, a execución desta Oferta de Emprego Público deberase desenvolver 
dentro do prazo improrrogable de tres anos, contados a partir do día seguinte ao da 
súa publicación nos diarios oficiais. 
 
Polo exposto, e logo da negociación cos órganos de representación do Persoal de 
administración e servizos procede, conforme aos Estatutos da Universidade da 
Coruña, adoptar o seguinte,  
 
 
 

ACORDO 
 
Primeiro.- Aprobar a seguinte Oferta de emprego público de persoal funcionario de 
administración e servizos da Universidade da Coruña para o ano 2016: 
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ACCESO LIBRE 
 

Escala Nº de 
prazas 

Sistema 
xeral 

Persoas con 
discapacidade 

xeral 

Escala administrativa da Universidade da 
Coruña 3 2 1 

Escala axudantes arquivos, bibliotecas e 
museos da Universidade da Coruña 1 1 0 

 

 
PROMOCIÓN INTERNA (artigo 20.Un.4 Lei 48/2015 de PGE para 2016) 
 

Escala Subescala Nº de 
prazas 

Sistema 
xeral 

Persoas con 
discapacidade 

xeral 

Persoas con 
discapacidade 

intelectual 
Escala de xestión da 
Universidade da Coruña - 25 23 2 0 

Escala administrativa da 
Universidade da Coruña - 37 34 3 0 

Escala facultativos de arquivos, 
bibliotecas e museos da 
Universidade da Coruña 

 - 31 29 2 0 

Escala axudantes arquivos, 
bibliotecas e museos da 
Universidade da Coruña 

 - 36 33 3 0 

Escala técnica de especialistas 
da Universidade da Coruña 

Condutor 3 3 0 0 

Conserxe 17 17 0 0 

Correos 1 1 0 0 

Mantementos 2 2 0 0 

Mariñeiro 1 1 0 0 

Socorrista 2 2 0 0 

Escala técnica auxiliar da 
Universidade da Coruña 

Auxiliar de servizos 59 54 1 4 

Telefonista 9 8 1 0 

Vixiante 1 1 0 0 
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Segundo.- As convocatorias que se deriven da presente oferta executaranse dentro 
do prazo máximo de tres anos previsto no artigo 70 do Estatuto Básico do 
Empregado Público. 
 
Terceiro.- Publíquese o presente acordo no Diario Oficial de Galicia. 
 
A Coruña,  


