
Xerencia 
04/05/2017 

Páxina 1 de 5 

 

PROPOSTA DE OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DA 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O ANO 2017 
 
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 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 (DOG núm. 28, 09-02-2017), 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 2017 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. A taxa de reposición de efectivos correspondente a un ou varios dos sectores para os que se 
fixa un máximo do cen por cento na normativa básica que se estableza ao respecto poderá 
acumularse noutro ou noutros dos sectores previstos nos citados preceptos ou naqueles corpos, 
escalas ou categorías profesionais dalgún ou algúns dos mencionados sectores cuxa cobertura se 
considere prioritaria ou que afecten o funcionamento dos servizos públicos esenciais. 

A oferta de emprego público, de acordo coa taxa de reposición, incluirá aqueles postos aos que se 
adscriban os afectados por unha resolución xudicial de recoñecemento dunha relación laboral de 
carácter indefinido non fixo. Con este fin realizaranse as adecuacións nos orzamentos que resulten 
precisas e sempre de acordo co previsto no artigo 9 desta lei.” 

       No apartados Un do artigo 34 do mesmo texto legal, establécese o seguinte: 
 

“Artigo 34. 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 que se estableza 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. 
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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.” 

De acordo co sinalado no apartado Un do artigo 12 (“… 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,...), non será posible efectivizar a presente oferta de emprego público do persoal de 
administración e servizos (en diante: PAS) da Universidade da Coruña (en diante: UDC)  para o ano 
2017, coa súa conseguinte aprobación e publicación no Diario Oficial de Galicia, ata que se aprobe e 
publique a normativa básica que estableza os límites e requisitos e, en particular, a taxa de 
reposición de efectivos; é dicir, ata a publicación no Boletín Oficial do Estado da lei de orzamentos 
do Estado para o ano 2017.     
 
O dito non obsta para que, considerando que se manteña o marco de requisitos e taxa de reposición 
de efectivos no vindeiro exercicio nos mesmos parámetros que en anos anteriores, se avance dun 
xeito prudente na elaboración e negociación do establecemento das bases da oferta de emprego 
público do PAS da UDC para o ano 2017. Así mesmo, caso de que a normativa básica estatal que se 
aprobe, altere as previsións nas que se desenvolveu a presente oferta, esta modificaríase na medida 
e proporción que fosen necesarias para o seu axeitamento coa dita normativa básica. 
 
Dito o anterior, concrétase a proposta de oferta de emprego público do persoal de administración e 
servizos da Universidade da Coruña para o ano 2017, nos seguintes apartados: 
 
1º.- Cómputo dos postos que resultaron vacantes no ano 2016. 
 

 
Prazas vacantes por xubila/falecem/incapac/esc.volu. en 2016 

 

    NºP Posto xubilado Grupo  TOT.ANO  

66 Xefe de negociado de tesourería A2/C1      25.915,83 €  

68 Xefe de negociado de orzamentos A2/C1      25.915,83 €  

86 Xefe de negociado retribucións Cap. VI e seguridade social A2/C1      25.915,83 €  

97 Xefe de servizo A1/A2      44.927,89 €  

201 Técnico de laboratorio (incapacidade) A2/C1      24.953,13 €  

209 Bibliotecario (falecemento) A1/A2      28.979,16 €  

300 Técnico informático (excedencia voluntaria) A2/C1      23.825,24 €  

309 Técnico informático (excedencia voluntaria) A2/C1      23.825,24 €  

345 Especialista de oficios C1/C2      20.869,08 €  

357 Xefe de servizo A1/A2      47.452,28 €  

378 Posto base (outra admón) C1      20.920,79 €  

380 Técnico en actividades culturais A2/C1      23.825,24 €  
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443 Técnico especialista/Maestro de taller C1      23.825,24 €  

462 Secretario de dirección A2/C1      23.825,24 €  

477 Administrador A1/A2/C1      33.540,31 €  

508 Auxiliar de servizos C2/E      20.090,82 €  

567 Administrador A1/A2/C1      33.540,31 €  

599 Director de biblioteca A1/A2      37.518,22 €  

623 Xefe de negociado de asuntos económicos A2/C1      25.915,83 €  

719 Xefe de negociado de asuntos económicos I (exc. vol.) A2/C1      25.915,83 €  

735 Auxiliar de servizos (incapacidade) C2/E      20.090,82 €  

 
TOTAL    581.588,19 €  

 
TOTAL CON SS    728.148,42 €  

  
 
2º.- Cómputo 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 
2017”: “No primeiro trimestre realizarase a oferta e convocatoria da promoción interna das prazas 
do SIC  e do persoal funcionarizado en 2015”. 
 
Polo tanto, a concreción do acordado supón: 
 

ESCALA SUBESCALAS 
Nº 

prazas 
Nº total 
prazas 

Grupo 
Grupo 
prom 

Soldo  Soldo prom 
Incremento 

GR 
Incremento 

anual GR 
Total en 

2018 

Escala 
técnica 

superior 
(subgrupo 

A1) 

Arquitecto técnico 2 

17 A2 A1 968,6 1.120,15 151,58 2.122,12 36.076,04 

Informática 11 

Documentalista 1 

Superior (Prevención 
Riscos) 

2 

Secretario técnico SIC 1 

Escala 
técnica de 

grao medio 
(subgrupo 

A2) 

Informática 26 

31 C1 A2 727,2 968,57 241,34 3.378,76 104.741,56 

Medios audiovisuais 2 

Secretario técnico 
(OTRI) 

1 

Deseño gráfico SIC 1 

Grao medio (Xefe 
taller) 

1 

Escala Conserxe 1 2 C2 C1 605,3 727,23 121,98 1.707,72 3.415,44 
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técnica de 
especialistas 

(subgrupo 
C1) 

Mantementos 1 

TOTAL PRAZAS 50 

    

TOTAL 144.233,04 

        

TOTAL con SEG. SOC. 180.579,77 

      
3º.- Cómputo do acceso libre. 
 
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 2017, resultante é:  
 

ESCALA 
Nº de 
prazas 

Sistema 
xeral 

Persoas con 
discapacidade xeral 

CUSTO POR PRAZA 
TOTAL/ANO con SEG. 

SOC. 

Escala técnica superior 
informática 

1     36.999,38 € 46.323,23 € 

Facultativo de bibliotecas 1     31.503,55 € 39.442,44 € 

Escala técnica superior de 
calidade 

1     36.999,38 € 46.323,23 € 

Vicexerente de persoal 

 e RR. LL. (A2)* 
1     49.788,96 € 62.335,77 € 

Escala administratativa (C1) 8     22.447,91 € 224.838,27 € 

Escala técnica de servizos E-AP) 4     19.381,17 € 97.060,90 € 

Escala técnica de especialistas 
informática (C1) 

1     23.825,24 € 29.829,20 € 

TOTAL       220.945,59 € 546.153,04 € 

Promoción interna       144.233,04 € 180.579,77 € 

 DISPOÑIBLE DESPOIS DA 
PROM. INTERNA  

        1.415,61  

* Praza creada pola Resolución do 12/01/2016, pola que se establece a estrutura orgánica dos servizos centrais da UDC e as 

competencias dos seus órganos directivos, pendente de dotar orzamentariamente en RPT. 

 
4º.- Ofertas de Emprego Público, acceso libre, dos anos 2015 e 2016. 
 
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: 
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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 

 
No Diario Oficial de Galicia número 146 do 03-08-2016, publícase a Resolución de 22 de xullo de 2016 pola que 
se publica a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 2016, e no seu anexo 
I figura a seguinte oferta de acceso libre: 
 

Escalas Subgrupo 
Nº de 
prazas 

Sistema 
xeral 

Persoas con 
discapacidade xeral 

Escala administrativa da Universidade da Coruña C1 3 2 1 

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

A2 1 1 0 

 

Dado que as ofertas transcritas están sen executar; é dicir, sen convocar os correspondentes 
procesos selectivos das dúas ofertas de emprego sinaladas, proponse que ambas se sumen á Oferta 
de Emprego Público do persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña para o ano 
2017. 
 
 Esta proposta faise chegar á Xunta de Persoal para súa negociación coa convocatoria para nos 
reunir o vindeiro día 3 de maio ás 12.00 horas na Sala úmero 1 da Reitoría. 


