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PROPOSTA DE OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DA 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O ANO 2018 
 
Tanto no artigo 70 do Estatuto Básico do empregado público (Lei 7/2007, do 12 de abril- texto refundido 
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro - BOE núm. 261, 31-10-2015) como o 
artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego público de Galicia (DOG núm. 82, 04-05-2015), 
establecen a oferta de emprego público como o instrumento de planificación das necesidades de  
recursos humanos no sector público. 
 
Nos apartados Un e Dous do artigo 12 da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 (DOG núm. 245, 28-12-2017), establécese o seguinte: 

“Artigo 12. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de 
necesidades de persoal 

Un. Durante o ano 2018 só se poderá proceder no sector público delimitado no artigo anterior á 
incorporación de novo persoal con suxeición aos límites e requisitos establecidos na normativa básica que 
se estableza ao respecto, e en particular no referente á taxa de reposición de efectivos, respectando, en 
todo caso, as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos. 

Dous. Para dar cumprimento ao acordo e para o desenvolvemento do Plan de estabilidade no emprego 
dos servizos públicos, asinado o día 18 de outubro de 2017, aplicaranse as disposicións recollidas nos 
puntos Un, Dous, Cinco e Seis do artigo 19 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado 
para o ano 2017. 

Tres. Durante o ano 2018 a contratación de novo persoal nas sociedades mercantís públicas, nas 
entidades públicas empresariais, nos consorcios e nas fundacións do sector público autonómico estará 
suxeita ás limitacións e aos requisitos establecidos na normativa básica.  

Co obxecto de posibilitar a adecuada optimización dos recursos humanos existentes no sector público 
autonómico e conforme dispón a normativa básica, as mencionadas entidades instrumentais do sector 
público autonómico poderán contratar persoal funcionario ou laboral fixo con destino nas consellarías ou 
nos organismos públicos do sector público autonómico, garantindo en todo caso a publicidade e libre 
concorrencia neste tipo de contratacións. Estes contratos xerarán o dereito a seguir percibindo, desde a 
data da súa subscrición, o complemento de antigüidade na mesma contía que se viña percibindo na 
consellaría, organismo público, sociedade, fundación ou consorcio de procedencia. 

Catro. A oferta de emprego público, no ámbito a que se refiren as alíneas b), c), d), f), g), h) e i) do artigo 
11.Un desta lei, aprobaraa o Consello da Xunta, por proposta do centro directivo competente en materia 
de función pública ou, se é o caso, das consellarías competentes na materia, e co informe favorable da 
dirección xeral competente en materia de orzamentos.  

Cinco. Durante o ano 2018 non se procederá no sector público da Comunidade Autónoma delimitado no 
artigo anterior á contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento de funcionarios interinos, agás en 
casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, que se restrinxirán aos sectores, ás 
funcións e ás categorías profesionais que se consideren prioritarios ou que afecten o funcionamento dos 
servizos públicos esenciais, o que requirirá a previa e expresa autorización das direccións xerais 
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competentes en materia de función pública e orzamentos, segundo o establecido nos artigos seguintes. 
Para estes efectos, o departamento ou a entidade solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa de 
que a cobertura do posto non se pode realizar mediante outro sistema e de que resulta absolutamente 
imprescindible para o funcionamento do servizo.” 

       No artigo 35 do mesmo texto legal, establécese o seguinte: 
 

“Artigo 35. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de 
necesidades de persoal do Sistema universitario de Galicia 

Un. As universidades integrantes do Sistema universitario de Galicia, respectando as dispoñibilidades 
orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos, aplicarán a taxa de reposición 
máxima establecida na normativa básica ditada ao respecto e con suxeición aos límites e requisitos 
establecidos para os corpos de catedráticos de universidade e de profesores titulares de universidade e 
mais ás prazas de persoal de administración e servizos. 

As correspondentes convocatorias deberaas autorizar a Consellería de Facenda, logo de acreditar que a 
oferta de emprego público das mencionadas prazas non afecta o cumprimento dos obxectivos de 
estabilidade orzamentaria establecidos para a correspondente universidade nin dos demais límites fixados 
na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. 

Dous. Dentro das contías máximas autorizadas no artigo 33 desta lei e de acordo co que dispón a 
normativa básica en materia de taxa de reposición de efectivos, as universidades do Sistema universitario 
de Galicia poderán proceder excepcionalmente á contratación de persoal laboral temporal para cubrir 
necesidades docentes urxentes e inaprazables.  

Substitúese o réxime de autorización previa conxunta polo de comunicación mensual que determinen as 
consellarías competentes en materia de universidades e orzamentos. Mediante resolución destes centros 
directivos poderase volver ao sistema anterior no caso de que non se realicen as mencionadas 
comunicacións ou se incumpran as condicións recollidas no parágrafo anterior para a subscrición destes 
contratos.” 

 
Dito o anterior, concrétase a proposta de oferta de emprego público do persoal de administración e 
servizos da Universidade da Coruña para o ano 2018, nos seguintes apartados: 
 
 
 
1º.- CÓMPUTO DA CUANTÍA TOTAL PARA FINANCIAR A OEP DO ANO 2018 
 

1. A .- 
CÓMPUTO DOS POSTOS QUE RESULTARON VACANTES NO ANO 2017. 
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PRAZAS VACANTES POR XUBILACIÓN, FALECEMENTO, INCAPACIDADE OU EXCEDENCIA 
VOLUNTARIA EN 2017 

POSTO NÚM.: DENOMINACIÓN POSTO SUBGRUPO  CUSTO ANUAL  

720 Xefe de negociado C1 30.936,87 € 

185 Técnico de laboratorio C1 26.170,62 € 

219 Bibliotecario 2 34.611,30 € 

490 Técnico de laboratorio 3 32.558,24 € 

507 Conserxe 4 29.413,79 € 

61 Xefe de servizo A1 54.234,21 € 

87 Posto base C2 21.468,55 € 

316 * Técnico informático * C1 23.825,24 € 

573 Posto base C2 26.911,06 € 

464 Administrador C1 42.878,83 € 

132 Auxiliar de servizos 5 24.160,19 € 

  TOTAL 347.168,90 € 

  TOTAL CON SEGURIDADE SOCIAL 434.655,46 € 
  
 * O posto número 316 inclúese nesta relación pola causa seguinte: 
A persoa que ocupaba este posto (            ) tiña a condición de persoal laboral temporal por interinidade 
en vacante desde o 08-01-2008. 
Participou nos procesos selectivos para o acceso a: Técnico especialista informático (C1) e Técnico grao 
medio informática (A2). Superou os dous procesos selectivos. Despois do nomeamento, ao presentar a 
titulación académica requisito para tomar posesión, comprobouse que posuía a necesaria para o C1 pero 
a aportada para o A2 considerouse presuntamente falsa. Por este motivo iniciouse un proceso xudicial 
penal. Como consecuencia, non tomou posesión de ningún dos dous postos (nin o da escala C1 nin o da 
escala A2), en previsión da resolución xudicial. Renunciou ao posto que estaba a desempeñar o 19-02-
2016. 
O Xulgado do Penal nº 2 da Coruña dictou sentenza o 05-07-2017, por esa razón é polo que consideramos 
que este posto computa como vacante do ano 2017 para a taxa de reposición de efectivos.    
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1. B.- 
CÓMPUTO DAS PRAZAS QUE NON SE CUBRIRON NA CONVOCATORIA CORRESPONDENTE Á PROMOCIÓN 
INTERNA DERIVADA DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2016 
 

CÓMPUTO DAS PRAZAS QUE NON SE CUBRIRON NA CONVOCATORIA CORRESPONDENTE Á PROMOCIÓN 
INTERNA DERIVADA DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2016 

CÓMPUTO EN NÚMERO DE PRAZAS 

  convocadas aprobados diferencia 

Escala facultativos de arquivos, bibliotecas 
e museos 

- 31 2 
29 

Escala axudantes arquivos, bibliotecas e 
museos  

- 36 16 
20 

Escala administrativa - 37 28 9 

Escala técnica de especialistas  Conserxe 17 14 3 

Escala técnica de especialistas  Mantementos 2 1 1 

Escala técnica auxiliar  
Auxiliar de 

servizos 59 46 
13 

Escala técnica auxiliar  Telefonista 9 8 1 

TOTAL                76 
 

CÓMPUTO EN COSTE ECONÓMICO  

  
Prazas 
desertas 

soldo grupo 
anterior 

Soldo grupo 
superior 

Diferencia 
soldo 

Diferencia 
extra Anual Total - aforro 

Escala facultativos de arquivos, 
bibliotecas e museos 29 978,26 € 1.131,36 € 153,10 € -15,45 € 1.806,30 € 52.382,70 € 

Escala axudantes arquivos, 
bibliotecas e museos  20 734,51 € 978,26 € 243,75 € 78,64 € 3.082,28 € 61.645,60 € 

Escala administrativa 9 611,31 € 734,51 € 123,20 € 29,09 € 1.536,58 € 13.829,22 € 

Escala técnica de especialistas  4 611,31 € 734,51 € 123,20 € 29,09 € 1.536,58 € 6.146,32 € 

Escala técnica auxiliar  14 559,50 € 611,31 € 51,81 € 46,23 € 714,18 € 9.998,52 € 

TOTAL 76 TOTAL 144.002,36 € 
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1. C .-  
CÓMPUTO DO AFORRO CONSECUENCIA DA DIFERENZA DO CUSTO DA ANTIGÜIDADE DO PERSOAL QUE 
DEIXOU OS POSTOS QUE RESULTARON VACANTES NO ANO 2017 E O CUSTO ESTIMADO DA ANTIGÚIDADE 
DO PERSOAL DE NOVO INGRESO    
 
 

CÓMPUTO DO AFORRO CONSECUENCIA DA DIFERENZA DO CUSTO DA ANTIGÜIDADE DO PERSOAL QUE 
DEIXOU OS POSTOS QUE RESULTARON VACANTES NO ANO 2017 E O CUSTO ESTIMADO DA 

ANTIGÜIDADE DO PERSOAL DE NOVO INGRESO    

1º APELIDO 2º APELIDO NOME 
Número real de 
trienios 

Núm. estimado de trienios 
novo ingreso 

   9 1 

   3 1 

   10 1 

   14 1 

   12 1 

   12 1 

   8 1 

   14 1 

   8 1 

    Total 90 9 

  
Custo trienio 43,52 € 43,52 € 

  
Total anual 54.835,20 € 5.483,52 € 

  
AFORRO TOTAL   49.351,68 € 

 
 
 
2º.- CÓMPUTO DO CUSTO DA PROMOCIÓN INTERNA. 
 
Segundo o establecido no Acordo sobre a modificación parcial da relación de postos de traballo e 
promoción profesional do persoal da administración e servizos da Universidade da Coruña asinado entre 
as organización sindicais e o reitor o día 20 de novembro de 2015, no seu apartado “ANO 2018”: “No 
primeiro trimestre realizarase a oferta e convocatoria seguintes: 
-a promoción interna das restantes prazas das subescalas especiais, agás as de laboratorio, 
-25 prazas da escala xeral C1 a A2, 
-7 prazas da escala xeral C2 a C1”. 
 
Polo tanto, a concreción do acordado supón: 
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                                                                                                    PROMOCIÓN INTERNA 

ESCALA SUBGRUP
O SUBESCALAS 

NÚM. 
DE 
PRAZA
S 

Mochila 
 
TOTA
L  

Soldo  Soldo 
prom 

Incremen
to GR 

Increment
o anual GR 

Total en 
2019 (Sen 
mochila) 

Soldo 
extra 

Soldo 
prom 
extra 

Incremen
to GR 
extra 

Escala 
técnicos 
de 
xestión 
da UDC 

A1 - 7 - 

13 

978,2
6 € 

1.131,36 
€ 153,10 € 

1.806,56 € 22.136,72 € 

Escala 
técnica 
superior 
(subgrup
o A1) 

A1 

Deportes 2 449,52 
€ 

Normalizació
n lingüística 2 449,52 

€ 

713,4
5 € 698,13 € -15,32 € 

Secretario 
técnico (UTC) 1 224,76 

€ 

Superior 
(Relacións 
laborais e 
acción social) 

1 224,76 
€ 
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Escala de 
xestión 
da UDC 

A2 - 25 - 

34 

734,5
1 € 978,26 € 243,75 € 

3.082,26 € 95.863,98 € 
Escala 
técnica 
de grao 
medio 
(subgrup
o A2) 

A2 

Actividades 
culturais 2 1.343,3

8 € 

Calidade 1 671,69 
€ 

Cooperación 
e 
voluntariado 

1 671,69 
€ 

Deseño 
gráfico 1 671,69 

€ 

Equipamento
s e almacéns 1 671,69 

€ 

634,8
2 € 713,45 € 78,63 € 

Secretario 
técnico 2 1.343,3

8 € 

Grao Medio 
(Actividades 
institucionais
) 

1 3.559,3
4 € 

TOTAL PRAZAS 47 
  

TOTAL 118.000,70 € 

13 prazas do subgrupo A1 e  34 do subgrupo A2     
TOTAL con SEG. SOC. 147.736,88 € 
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3º.- CÓMPUTO DO CUSTO DO ACCESO LIBRE. 
 
No Diario Oficial de Galicia número 212 do 06-11-2015, publícase a Resolución de 28 de outubro de 2015 
pola que se publica a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 2015, 
e no seu anexo figura a seguinte oferta de acceso libre: 
 
 
Escalas especiais Subescalas Subgrupo Total de prazas 
Escala técnica superior Relacións internacionais A1 1 
Escala técnica de grao medio Relacións internacionais A2 1 
Escala técnica de servizos Auxiliar de servizos E-AP 2 
 
Con posterioridade a esta oferta de emprego público do ano 2015, nas posteriores acordouse que as 
prazas da Escala técnica de servizos, Subescala Auxiliar de servizos, se correspoderan co subgrupo C2 (así 
no Diario Oficial de Galicia número 198 do 18-10-2017, publícase a Resolución de 5 de outubro de 2017 
pola que se publica a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 2017, 
e no seu anexo I figuran 10 prazas da Escala técnica de servizos do subgrupo C2 na quenda de acceso 
libre). Polo tanto, coa finalidade de equiparar a este persoal nas vindeiras convocatorias que desenvolvan 
esta oferta de 2015 e as dos anos 2016 e 2017 da quenda de acceso libre, proponse que estas dúas prazas 
pasen a figurar na oferta de oferta de emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 
2018. 
Para isto a seguir detállase o custo da dita proposta no senso de calcular a diferencia de dúas prazas 
subgrupo E-Agrupación Profesional con valores retributivos do ano 2015 e a súa diferenza co custo de 
dúas prazas C2 con valores retributivos do ano 2018.  
 
 

GRUPO 
RETRIBUCIÓNS 

ANUAIS SEGURIDADE SOCIAL TOTAL ANUAL 
NÚM. 
PRAZAS TOTAL 

E-AP 2015 18.586,41 € 4.683,78 € 23.270,19 € 2 46.540,37 € 
C2 2018 20.365,09 € 5.132,00 € 25.497,09 € 2 50.994,18 € 

        DIFERENZA 4.453,80 € 
 
 
Polo tanto, a quenda de acceso libre da oferta de emprego público do persoal de administración e 
servizos da Universidade da Coruña para o ano 2018, resultante é:  
 

                                                                               ACCESO LIBRE 
ESCALA NIVEL 

CD 
CE Nº DE 

PRAZAS 
CUSTO POR PRAZA TOTAL ANO CON SEG. 

SOC. 

Escala de axudantes de arquivos, 
bibliotecas e museos (A2) 

21 21 1 29.361,65 € 
36.760,79 € 

Escala administrativa (C1) 16 17 6 22.747,71 € 170.880,78 € 

Escala técnica de servizos (C2) 14 15 4 20.365,09 € 101.988,35 € 
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CUSTO DE INCORPORAR 2 AP DA OEP 2015 COMO 2 C2 NA OEP 2018 4.453,80 € 
CUSTO TOTAL  11  PRAZAS    ACCESO LIBRE      
 
 

314.083,72 € 

 
 
4º.- CÓMPUTO TOTAL DO CUSTO DA PROPOSTA DE OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO DO PAS DA UDC PARA 
O ANO 2018 
 

CUSTO TOTAL  ACCESO LIBRE 11      314.083,72 € 

CUSTO TOTAL PROMOCIÓN INTERNA 147.736,88 € 

TOTAL CUSTO OFERTA EMPREGO 461.820,60 € 
 
CÓMPUTO DOS POSTOS QUE RESULTARON VACANTES NO ANO 2017 434.655,46 € 

CÓMPUTO DAS PRAZAS QUE NON SE CUBRIRON NA CONVOCATORIA 
CORRESPONDENTE Á P. I. DERIVADA DA OEP DO ANO 2016 144.002,36 € 

CÓMPUTO DO AFORRO CONSECUENCIA DA DIFERENZA DO CUSTO DA 
ANTIGÜIDADE  49.351,68 € 

CUANTÍA TOTAL PARA FINANCIAR A OEP DO ANO 2018 628.009,50 € 
 

 

REMANENTE 166.188,90 € 

  
 
 
5º.- CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA ESTABLECIDOS PARA A 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA E DOS DEMAIS LÍMITES FIXADOS NA LEI ORGÁNICA 2/2012, DO 27 DE ABRIL, 
DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA. 
 
Todas as previsións contidas nos apartados anteriores fundamentan a presente proposta de oferta de 
emprego público do persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña para o ano 2018, de 
tal xeito que se cumpren tanto os principios xerais establecidos no capítulo II da Lei orgánica 2/2012, do 
27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira como os compromisos de 
execución do gasto orzamentario do capítulo I desta universidade para o ano 2018: 
 
Desde o punto de vista orzamentario, porque o gasto establecido no orzamento da UDC para o ano 2018 
(Resolución reitoral do 26 de decembro de 2017 pola que acorda publicar o orzamento para o exercicio 
do ano 2018- Diario Oficial de Galicia número 4, do 5 de xaneiro de 2018,e na  
http://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/veis/documentos/201819ORZAMENTO.pdf
) fixa en 92.200.902,31 € o total do gasto orzamentario do capítulo I, e esta cifra non se vai superar no 
ano 2018 coa aprobación da presente OEP xa que, tal e como se explica anteriormente, o seu 
desenvolvemento  non implica un incremento de gasto no presente exercizo 2018 nin no vindeiro 2019 
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pola diferencia de custo entre as vacantes do ano 2017 e as prazas obxecto da presente oferta. 
 
Financeiramente, xa que os gastos do capítulo I da Universidade da Coruña para o ano 2018 contan co 
respaldo dunha financiación suficiente para esta finalidade, e de feito, a UDC non xerou débeda nen en 
anteriores exercizos económicos de maior complexidade de financiación. 
  
 
6º.- PERSOAS CON DISCAPACIDADE. 
 
O artigo 59 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, e no artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego 
público de Galicia, prevé que se reservará unha cota non inferior ao sete por cento das vacantes 
ofertadas para seren cubertas por persoas con discapacidade. 
Considéranse como tales as definidas no número 2 do artigo 4 do texto refundido da Lei xeral de dereitos 
das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2013, 
do 29 de novembro, sempre que superen os procesos selectivos e acrediten a súa discapacidade, así 
como a compatibilidade no desempeño das súas funcións. 
A reserva do mínimo do 7 % indicado realizarase de maneira que polo menos o 2 % das prazas ofertadas 
o sexa para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual e o resto das prazas 
ofertadas o sexa para persoas que acrediten calquera outro tipo de discapacidade. 
 
 
7.- SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DA CONSELLERÍA DE FACENDA DA SEGUINTE PROPOSTA DE PROPOSTA 
DE OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DA 
CORUÑA PARA O ANO 2018. 
 
En definitiva, despois das explicacións expostas nos parágrafos anteriores, de acordo co establecido no 
artigo 12, en relación co artigo 11.Un.e, da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, e con carácter previo a someter esta proposta á 
aprobación definitiva do Consello de Goberno da Universidade da Coruña, solicítase a preceptiva 
autorización da Consellería de Facenda da seguinte proposta de proposta de oferta de emprego público 
do persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña para o ano 2018: 
 
                                                                           PROMOCIÓN INTERNA 

ESCALA SUBESCALAS Nº prazas Nº total prazas Grupo prom 

Escala técnicos de xestión 
da UDC (subgrupo A1)                -               7 

       
 
 
 
 
          13 

A1 
Escala técnica superior 

(subgrupo A1) 

Deportes 2 
Normalización 

lingüística 2 

Secretario/a técnico/a 
(UTC) 1 

Superior (Relacións 
laboráis e acción 

social) 
1 
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Escala de xestión da UDC 
(subgrupo A2) - 25 

34 A2 
Escala técnica de grao 
medio (subgrupo A2) 

Actividades culturais 2 

Calidade 1 
Cooperación e 
voluntariado 1 

Deseño gráfico  1 
Equipamento e 

almacéns 1 

Secretario/a técnico/a 2 

Grao medio 
(actividades 

institucionais) 
1 

TOTAL PRAZAS 47  
                                                                                           ACCESO LIBRE 

ESCALA Subescala Nº de prazas 

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos da 
Universidade da Coruña (A2)   1 

Escala administrativa (C1)  6 

Escala técnica de servizos (C2)  4 

TOTAL  11 
 
 
A Coruña,      de maio de 2018 
O xerente da Universidade da Coruña, 
 
 
 
Ramón del Valle López 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR XERAL DE PLANIFICACIÓN E ORZAMENTOS 
CONSELLERÍA DE FACENDA 
XUNTA DE GALICIA 


