
 
 

PROPOSTA PARA A MODIFICACIÓN PARCIAL DA RPT E DE OFERTA DE 
EMPREGO PÚBLICO DE PAS PARA 2015 

 
A. Considerando o tratado na reunión da mesa negociación do pasado xoves 5 de 
febreiro, formúlase a seguinte proposta de modificación parcial da RPT: 
 
1.- Nas escalas especiais os postos de traballo do subgrupo C1 adscríbense aos 
subgrupos C1/A2 e os postos do subgrupo A2 adscríbense aos subgrupos A2/A1 (con 
excepción dos postos de arquitecto técnico), segundo a proposta presentada pola 
Xerencia con data 24.11.2014. 
 
2.- Os seguintes postos de escala especial se adscriben á escala xeral, mantendo os 
seus titulares a condición de funcionários de escala especial, segundo a proposta do 
24.11: 
  

34 
Técnico en actividades 
institucionais 

83 
Técnico relacións laborais e 
acción social 

409 

Secretario/a técnico e de 
servizos xerais do Campus de 
Ferrol 

 
3.- Postos de nova creación por amortización de postos vacantes, segundo a proposta 
do 24.11: 
 

- Negociado de análise de custos na Xerencia. 
- Posto base na ORI. 
- Técnicos de proxectos europeos na OTRI. 

 
4.- Coñecemento de idiomas segundo a proposta do 24.11, que terá carácter de mérito 
(non de requisito) nos postos do Servizo de Investigación. A esixencia de 
coñecemento de idiomas determina o incremento do complemento específico recollido 
na proposta. 
 
5.- Requisito de experiencia nas materias indicadas para as xefaturas de Xestión 
Financeira e de Intervención segundo a proposta do 24.11. 
 
6.- Revisión da denominación e adscrición dos postos do Servizo de Investigación 
recollidos na proposta do 24.11. 
 
7.- Reorganización da ORI segundo a proposta do 24.11. 
 
8.- Asignación aos postos do SAUE sinalados na proposta do 24.11 de funcións de 
apoio á OMA. 
 
9.- No SIC: 

- Adscrición de postos ás distintas áreas nas que se estrutura o SIC nos  
termos da proposta do 24.11. 
 
- Asignación aos postos de analista-programador do nivel de 
complemento de destino 22, para a súa homologación aos postos 
correspondentes das escalas informáticas da Xunta de Galicia. O 



incremento retributivo derivado deste aumento de nivel absorverase no 
CPT que corresponda por aplicación da estipulación 10ª b) do Acordo 
de Funcionarización subscrito o 13.07.2013. 

 
10.- Asúme o compromiso manifesto de introducir, trala correspondente negociación, o 
novo subgrupo B establecido no EBEP para a clasificación de postos, ao abeiro da 
regulación que estableza a nova Lei de Emprego Público de Galicia.  
 
B. Conforme á regulación que en materia de Oferta de emprego público se establece 
no artigo 21 LPGE de 2015 e nos artigos 13 e 36 da Lei de Orzamentos da 
Comunidade Autónoma de Galicia para 2015, xúntanse os documentos anexos para 
formular a proposta de OEP de PAS de 2015: 
 

- Relación de baixas definitivas de 2014 e custo dos postos resultantes, 
con proposta de prazas a ofertar na quenda libre da OEP. 
 
- Relación de postos vacantes ocupados por persoal laboral interino de        
por orde de antigüidade no seu nomeamento. 
 
- Número de prazas da escala xeral e custos para planificar a súa 
promoción interna. A proposta para a quenda de promoción interna a 
incluir na OEP 2015 sería de 2 prazas de C1 a A2 e de 2 de A2 a A1. 
 
A oferta de prazas de promoción de C2 a C1 planificaríase na OEP de 
2016, xunto coas prazas de escalas especiais previstas no punto 5º do 
Calendario do proceso de Funcinarización do 13.07.2013. 

 


