
1. CREACIÓN DE POSTOS 

DENOMINACIÓN DOT G Q F.P. OBSERVACIÓNS 

CAMPUS DE VIGO 

ÁREA DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS      

TÉCNICO SUPERIOR DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 2 I M C  

TÉCNICO SUPERIOR DE TELEDOCENCIA 1 I M C  

TÉCNICO ESPECIALISTA DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 3 III M C  

VICERREITORÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E RELACIÓNS INTERNACIONAIS      

TÉCNICO SUPERIOR DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 1 I M C  

TÉCNICO SUPERIOR DE ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN DO EMPREGO E O EMPRENDIMENTO 2 I M C  

DEPORTES      

AUXILIAR TÉCNICO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1 IV T C  

VICERREITORÍA DE NOVAS TECNOLOXÍAS E CALIDADE      

TÉCNICO SUPERIOR DE CALIDADE 1 I M e T C  

SERVIZO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO      

TÉCNICO SUPERIOR DE I + D 1 I M C  

CAMPUS DE OURENSE 

ÁREA DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS      

TÉCNICO ESPECIALISTA DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 1 III M C  

DEPORTES      

AUXILIAR TÉCNICO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1 IV M C  

CAMPUS DE PONTEVEDRA 

ÁREA DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS      

TÉCNICO ESPECIALISTA DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 1 III M C  

 

 

 

 

 

 

  



2. SUPRESIÓN DE POSTOS 
 

DENOMINACIÓN DOT G Q F.P. OBSERVACIÓNS 

CAMPUS DE VIGO 

ÁREA DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS      

DIRECTOR DOS SERVIZOS INFORMÁTICOS DE XESTIÓN 1 I M e T LD  

UNIDADE TÉCNICA      

ARQUITECTO/ENXEÑEIRO TÉCNICO 1 II M e T C  

CENTROS DE CIENCIAS EXPERIMENTAIS       

TÉCNICO ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA (XESTIÓN DE REDES E SISTEMAS INFORMÁTICOS) 1 III M e T C  

ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓNS      

TÉCNICO ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA (XESTIÓN DE REDES E SISTEMAS INFORMÁTICOS) 1 I M e T C  

TÉCNICO ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA (XESTIÓN DE REDES E SISTEMAS INFORMÁTICOS) – DEPAR- 

TAMENTOS T13 E T14 1 I M e T C  

CAMPUS DE OURENSE 

ÁREA DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS      

TÉCNICO SUPERIOR DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 1 I M C  

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA E FACULTADE DE CIENCIAS      

TÉCNICO ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA (XESTIÓN DE REDES E SISTEMAS INFORMÁTICOS) 1 I M e T C  

 
 

Os Técnicos Superiores de I+D+i pasan a denominarse Técnicos Superiores de I+D 

A Oficina de I+D pasa a denominarse Oficina de transferencia de resultados da investigación (OTRI) 

Os Técnicos Superiores de I+D adscribiranse como segue: 3 na OTRI e 3 no Servizo de Apoio á Investigación e Desenvolvemento 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODIFICACIÓN PARCIAL DA RELACIÓN DE POSTOS DE 

TRABALLO DO PERSOAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN E 

SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 

 

A Universidade de Vigo aprobou no ano 2009, logo da preceptiva negociación coa 

representación social dos traballadores, unha modificación da relación de postos de traballo do 

PAS laboral. Aínda que polo tempo transcorrido dende a aprobación da RPT xeral do PAS laboral 

da Universidade de Vigo sería convinte unha revisión completa da vixente, actualmente diversas 

circunstancias, sobre todo de orden económico, non  fan isto viable. Sendo o afirmado un feito 

non é menos certo que dende a última modificación parcial, fai mais de catro anos, a 

Universidade de Vigo ten posto en marcha distintos servizos, ampliado instalacións e precisado 

atender distintas necesidades mediante persoal propio financiado con cargo aos seus 

orzamentos (capítulo I).  

É preciso acometer con urxencia unha modificación parcial da RPT do PAS laboral que á 

vez que se axuste ás necesidades do tempo presente da institución e dos seus integrantes (PDI, 

PAS e alumnos), signifique unha estabilidade para o persoal contratado maior que os contratos 

temporais dos que hoxe gozan. 

Esta modificación da RPT atende necesidades perentorias e tamén permite estabilizar 

postos de traballo que nalgúns casos se veñen desempeñando durante longos prazos de tempo. 

Esta modificación parcial abarca tanto transformacións de categorías para adecualas ás funcións 

que se realizan, como a unha mellora da organización e a unha reordenación de efectivos, 

incluíndo a creación de prazas en categorías inexistentes ata este momento e que son precisas 

para atender as novas necesidades, en moitos casos vinculadas ao desenvolvemento de 

servizos especializados de apoio á investigación nas infraestruturas de carácter xeral. 

 

A. AREA DE SERVIZOS Á COMUNIDADE 

1. DEPORTES 

Nos últimos anos tense incrementado a oferta deportiva á comunidade universitaria, 

ampliando horarios e poñendo en operación novas instalacións, tanto no campus de Ourense 

como no campus de Vigo. As novas necesidades téñense atendido mediante contratacións 

temporais que, unha vez comprobada a súa necesidade, é preciso estabilizar mediante a súa 

incorporación á RPT. Isto supón a creación de: 

1 Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas Campus de Ourense  Quenda: mañá 

1 Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas  Campus de Vigo  Quenda: tarde 

 

2. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

A Universidade de Vigo conta cunha Área de Normalización Lingüística que ten por 

obxecto a promoción da lingua galega en todos os ámbitos da vida universitaria. A dotación 

actual na RPT limítase a unha praza de Técnico Superior de Normalización Lingüística, dotación 

que se ten mostrada claramente insuficiente para atender a demanda de apoio por parte do 



equipo de goberno, a administración universitaria, os centros académicos e a organización de 

actividades de formación e promoción da lingua galega. En anos pasados fíxose preciso a 

contratación temporal dun segundo técnico superior, posto de traballo que é preciso integrar a 

RPT dado o seu carácter estrutural demostrado por unha necesidade sostida que dá resposta a 

un mandato estatutario. En consecuencia crearíase unha praza de: 

1 Técnico superior de Normalización Lingüística Campus de Vigo Quenda: mañá 

 

3. ARQUITECTO TÉCNICO / ENXEÑEIRO TÉCNICO 

A Universidade de Vigo conta na súa RPT de PAS laboral cunha praza do grupo II de 

Arquitecto técnico/Enxeñeiro técnico que dende a súa creación non foi obxecto de cobertura, ao 

ter optado a universidade por outras alternativas que o tempo ten demostrado acaídas para facer 

fronte ás necesidades de apoio técnico na xestión das infraestruturas. Proponse deste xeito a 

supresión da praza na RPT de PAS laboral. 

1 Arquitecto técnico/Enxeñeiro técnico  Campus: Vigo  Quenda: mañá e tarde 

 

 

 

 

B.  AREA DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 

Faise necesario introducir as modificacións seguintes na actual RPT na área TIC da 

Universidade de Vigo para axustala ás necesidades reais máis acuciantes. 

 

1. TRANSFORMACIÓN DE CATEGORÍAS 

A actual relación de postos de traballo do PAS laboral da Universidade de Vigo 

contempla, no grupo III dúas especialidades distintas relacionadas cos servizos informáticos: 

Técnicos Especialistas de Tecnoloxías da Información e Comunicacións, que están integradas na 

Área de Tecnoloxías da Información e Comunicacións (TETIC), e Técnicos Especialistas de 

Informática (TEI),á que pertencen un total de 4 prazas que dependen de centros e 

departamentos, con xornada de mañá e tarde. Na actualidade a situación das prazas de TEI é a 

seguinte: 

1 posto adscrito ao departamento T15, Centros de Ciencias Experimentais, vacante. 

1 posto adscrito á Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións. 

1 posto adscrito aos departamentos T13 e T14, na Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións.  

1 posto adscrito á E.S.E. Informática e Facultade de Ciencias no Campus de Ourense, vacante. 

As funcións dos TETIC e dos TEI son en grande medida coincidentes: 

- Supervisar todas as actividades de mantemento das instalacións ao seu cargo: equipos 

informáticos, comunicacións e infraestrutura de apoio.  

-  Instalación de novos produtos do software de base, así como a súa recepción e verificación.  

-  Implantación das medidas de seguridade dos sistemas.  



-  Proporcionar axuda técnica, consultiva e directa aos usuarios para a utilización dos sistemas. 

A transformación proposta susténtase  en distintas razóns: 

- Maior flexibilidade, coa transformación os actuais TEIs pasarían a depender da Área de 

Tecnoloxías da Información e Comunicacións, o que facilitaría a súa participación en tarefas 

transversais. A dependencia dos servizos centrais permitiría unha mellor organización dos 

efectivos totais, acorde coas necesidades de cada momento. 

- Mellorar a dirección da área, unha dirección única permitiría unha maior homoxeneidade dos 

desenvolvementos e tarefas que se realizan nos distintos departamentos e centros, evitando 

situacións que poderían producir problemas de compatibilidade. 

- Redución do número de especialidades laborais, ao non ter a actual diferencia unha base 

sólida. 

En resumen a transformación dos TEI en TETIC posibilitaría unha mellor adaptación da 

xestión duns técnicos especializados ás demandas da institución. 

 

2. TRASLADO DE CAMPUS. 

A actual RPT contempla unha praza de Técnico Superior TIC no Campus de Ourense. 

Dende mediados do ano 2010 a devandita praza atópase vacante ao terse ofertado o traslado 

provisorio ao campus de Vigo do seu titular, para o desenvolvemento dun programa temporal. O 

tempo transcorrido permite concluír que coa actual organización dos servizos informáticos e coas 

previsións contidas na RPT proposta realizada pola Xerencia da Universidade o traslado da 

praza de TSTIC de Ourense a Vigo significa unha máis óptima asignación dos efectivos 

atendendo ás necesidades da universidade sen que afecte de xeito negativo á prestación de 

servizos no Campus de Ourense. 

Supresión: 

1 Técnico Superior de Tecnoloxías da Información e Comunicacións Campus de Ourense 

Quenda: Mañá 

Creación: 

1 Técnico Superior de Tecnoloxías da Información e Comunicacións Campus de Vigo 

  Quenda: Mañá 

 

3. CAMPUS DE PONTEVEDRA 

As necesidades na área de Tecnoloxías da Información e Comunicacións no Campus de 

Pontevedra fan preciso consolidar a praza hoxe ocupada de xeito temporal fora de RPT cun 

traballador contratado en quenda de mañá. 

1 Técnico Especialista en Tecnoloxías da Información e Comunicacións    Campus Pontevedra 

  Quenda: Mañá 

 

4. TRANSFORMACIÓN DE PRAZA. 

Dende o ano 2008 o posto de Director dos Servizos Informáticos de Xestión atópase 

vacante, resultando convinte a súa transformación nunha praza de Técnico Superior TIC dado 

que a reorganización do servizo producida de facto logo da marcha do anterior director tense 



mostrado unha forma acaída de xestión da dirección efectiva da área. A dotación dunha praza de 

Técnico Superior TIC viría a consolidar o posto de traballo creado de xeito temporal como 

resultado da política implementada dende a Xerencia da Universidade de substituír, cando as 

circunstancias o fixeran posible e o aconsellaran, a subcontratación de servizos pola realización 

dos mesmos por persoal propio. 

 

 

 

C. ÁREA DE XESTIÓN DA INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA DE 

COÑECEMENTO 

A crecente complexidade das funcións a realizar, así como o distinto ámbito de traballo 

das mesmas, unhas máis enfocadas á dinamización e á mercadoctenia e outras cun moito maior 

encaixe administrativo, fan aconsellable unha especialización das tarefas que unha e outra 

unidade desempeñan. 

Esta maior especialización vai ter, necesariamente, un impacto tanto na RPT do PAS 

funcionario como na do PAS laboral, xa que a especialización conlevará unha redistribución de 

efectivos entre unidades e colectivos, froito dunha redistribución das funcións das que cada unha 

das unidades se vai responsabilizar. 

As modificacións que é preciso realizar na RPT do PAS laboral son as seguintes: 

 

1. SERVIZO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E O DESENVOLVEMENTO. 

Este servizo concentrará toda a actividade relativa á identificación, difusión e incentivación, 

asesoramento e xestión de convocatorias públicas e privadas de axudas para a execución de 

actividades de I+D+i, o asesoramento na negociación e tramitación de contratos e convenios de 

investigación e a apertura de partidas orzamentarias para a execución os contratos e convenios, 

así como a facturación e liquidación dos mesmos. Tamén será responsable da xestión dos 

programas de formación e capacitación de recursos humanos de investigación. 

O Servizo contará con dúas seccións: 

Sección de Contratos e Convenios de Investigación- esta sección, de nova creación 

responsabilizarase da xestión integral dos contratos e convenios de investigación con empresas 

e entidades públicas. Entre as funcións a desenvolver incluiranse: 

- asesoramento na negociación e tramitación de contratos e convenios de investigación 

- apertura de partidas orzamentarias para a execución de contratos e convenios, así como a 

facturación e liquidación dos mesmos. 

Sección de Investigación e Desenvolvemento- esta sección, ata agora denominada Sección 

de Proxectos de Investigación, xestionará as axudas para todo tipo de proxectos de 

investigación. As funcións a desenvolver incluirán: 

- Identificación, difusión, incentivación, asesoramento e xestión de convocatorias públicas e 

privadas de axudas para a execución de actividades de I+D+i (proxectos, infraestruturas, 

accións complementarias, accións integradas, etc), incluíndo: 

 · xestión de proxectos europeos 



 · xestión de proxectos singulares 

 · xestión de proxectos do Plan Estatal de I+D+i 

 · xestión de proxectos do Plan Galego de I+D+i 

 · xestión de reunión científicas 

· xestión de calquera outra actividade ou proxecto que xurda no ámbito de 

responsabilidade da sección. 

- A xestión do programa anual de axudas propias á investigación da Universidade de Vigo. 

O Servizo de Apoio á Investigación e ao Desenvolvemento xestionará os programas de 

formación e capacitación de recursos humanos de investigación. Contará cunha unidade de 

asuntos económicos e para aquelas actividades que non sexan puramente de carácter 

administrativo, disporá de persoal especializado, con vínculo laboral. 

Con funcións de apoio técnico a este servizo, créase a seguinte praza: 

1 Técnico Superior de I+D  Servizo de Apoio á Investigación e ao Desenvolvemento 

  Quenda de mañá 

 

2. OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

A Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) desenvolverá, dentro da 

política de especialización das diferentes unidades de xestión da I+D, as funcións seguintes: 

- Promoción e comercialización da oferta investigadora da Universidade de Vigo e, en xeral da 

difusión da cultura científica. 

- Xestión de grupos, equipos e políticas de agrupamento de investigadores. 

- Xestión da produción científica. 

- Xestión de patentes e valorización de investigación 

- Elaboración de estatísticas, memorias e informes sobre investigación e o establecemento e 

mantemento dos sistemas de información e indicadores da área de investigación. 

Esta nova distribución de funcións entre as unidades esixe a redistribución do persoal laboral 

hoxe existente así como o reforzamento do mesmo ao fin de poder acometer as funcións con 

garantías de éxito. En concreto as modificación propostas na RPT de PAS laboral son as 

seguintes: 

a) Modificación da denominación: ao non existir unha diferenza real entre o abano de funcións 

que as dúas prazas deben estar capacitadas para realizar, salvo aquelas que deveñan dunha 

especialización froito da organización interna do traballo nas distintas unidades 

administrativas, as prazas de Técnico Superior en I+D e Técnico Superior en I+D+i 

denominaranse todas elas: Técnico Superior de I+D. 

b) Cambios de adscrición:  

- Servizo de Apoio á Investigación e ao Desenvolvemento: adscribiránselle dous Técnicos 

Superiores de I+D, con quenda de mañá, dado a súa inserción nunha unidade de 

carácter eminentemente administrativo. 

- Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI): adscribiránselle tres 

Técnicos Superiores de I+D. 

 

 



 

D. EXECUCIÓN DE SENTENZAS XUDICIAIS 

Sobre a Universidade de Vigo recaeron sentenzas confirmatorias no ámbito laboral que 

declararon a condición de persoal laboral indefinido non fixo dos demandante, do que se deriva a 

obriga de modificar a RPT para incorporar as  prazas que ocupan con esta condición e que son 

as seguintes: 

1 Técnico Superior de Calidade       Campus de Vigo            Quenda: xornada partida 

Engadiríase as outras prazas xa existentes, dependentes funcionalmente da área de 

Calidade, da Vicerreitoría de Alumando, Calidade e Docencia. 

2 Técnicos Superiores de Orientación e Promoción do Emprego e o Emprendemento  

 Campus de Vigo Quenda: mañá 

Estás prazas integrarían a unidade coñecida actualmente como OFOE (Oficina de 

Orientación ao Emprego) dependente funcionalmente da Vicerreitoría de Transferencia do 

Coñecemento, que ten como finalidade o asesoramento aos alumnos na busca de emprego, 

apoio na adaptación dos seus curricula profesionais, e desenvolvemento das capacidades para o 

autoemprego e o emprendemento. 

1 Técnico Superior de Teledocencia (e-learning)   ATIC Quenda: mañá 

Dependería funcionalmente da área de Tecnoloxías da Información e Comunicacións, 

centrando as súas actividades no apoio ao desenvolvemento de materiais docentes para o 

campus virtual. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA ECONÓMICA 
 

O cálculo dos custes económicos da modificación puntual da relación de postos de traballo 

do PAS laboral da Universidade de Vigo realízase tendo en conta que non se contabilizan os 

custos sociais a soportar pola Universidade de Vigo, non computando os mesmos na masa 

salarial. 

 

 

A. CREACIÓN 

 

DENOMINACIÓN DOT GR FP CUSTO ANUAL* 

TS DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 2 I C 77.189,40 

TS DE TELEDETECCIÓN  1 I C 33.995,84 

TS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 1 I C 33.995,84 

TS DE CALIDADE 1 I C 36.969,90 

TS DE ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN DO EMPREGO E O EMPREND. 2 I C 67.991,68 

TS DE I+D 1 I C 33.995,84 

TE DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 5 III C 134.448,30 

AT DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 2 IV C 47.527,70 

TOTAL 466.114,50 

 

 
 
B. SUPRESIÓN 
 

DENOMINACIÓN DOT GR FP CUSTO ANUAL* 

DIRECTOR DOS SERVIZOS INFORMÁTICOS DE XESTIÓN 1 I LD 50.408,56 

TS DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 1 I C 38.594,70 

ARQUITECTO TÉCNICO/ENXEÑEIRO TÉCNICO 1 II C 31.669,20 

TE INFORMÁTICA (XESTIÓN DE REDES E SISTEMAS 

INFORMÁTICOS) 
4 III C 107.788,56 

TOTAL 228.461,02 

 
 
 
 


