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b) Os comités remitirán á Comisión Técnica de
Avaliación (persoal de xestión e servizos e sanitario
de formación profesional), con sede nas dependen-
cias deste centro directivo, as solicitudes e docu-
mentación anexa nos seguintes supostos:

-Cando o resultado da avaliación do nivel de desem-
peño nas actividades principais do posto de traballo e
da formación continuada non sexa suficiente para
acadar os 8 créditos e superar a avaliación.

-Cando se trate de solicitantes que se atopen en
situacións que impliquen desvinculación da activi-
dade profesional propia da súa categoría.

-Cando se trate de solicitantes que non reúnan os
requisitos básicos para o recoñecemento do grao ou
se aprecie calquera impedimento para ese recoñece-
mento.

-Calquera outro suposto en que, por causas debi-
damente motivadas, consideren que o solicitante
non se pode someter ao sistema xeral de avaliación
dos propios comités.

c) A Comisión Técnica de Avaliación formulará as
súas propostas sobre recoñecemento de grao con
base en criterios de xeral aplicación previamente
fixados. En todo caso, calquera proposta de desesti-
mación do recoñecemento, baseada nunha avalia-
ción negativa do nivel de desempeño, virá precedida
dun período de alegacións habilitado para que o/a
profesional presente as alegacións que considere
oportunas e/ou o seu currículo profesional.

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2009.

Esperanza Fernández Lago
Directora de Recursos Humanos

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Resolución do 28 de outubro de 2009 pola
que se convocan probas selectivas, polo siste-
ma de promoción interna, para a provisión
de catro prazas de conserxe vacantes no
cadro de persoal laboral desta universidade.

Debido á necesaria provisión de catro prazas
vacantes de conserxe, da vixente relación de postos
de traballo do persoal laboral de administración e
servizos, esta reitoría no uso das competencias que se
lle atribúen no artigo 20 da Lei orgánica de universi-
dades, así como nos estatutos desta universidade,

RESOLVE:

Primeiro.-Convocar probas selectivas para cubrir
4 prazas de conserxes (grupo IVA), polo sistema de
promoción interna.

Ao abeiro do disposto no artigo 22 do III convenio
colectivo do PAS laboral da UDC, ao remataren as
probas selectivas constituiranse listaxes de espera
para cubrir con carácter temporal os postos de traba-
llo que poidan xurdir ata o próximo proceso selecti-
vo. Para estes efectos as persoas aspirantes deberán
presentar a solicitude debidamente cuberta, indi-
cando todos os datos que se requiren no impreso que
figura como anexo IV e especificando as súas
opcións de preferencia en canto á localidade e/ou ao
tipo de contrato.

As probas selectivas realizaranse con suxeición ás
seguintes bases da convocatoria:

Primeira.-Solicitudes.

1.1. As persoas que desexen tomar parte nestas
probas selectivas deberano solicitar segundo o
modelo que figura como anexo IV. Á solicitude xun-
taráselle a fotocopia do documento de identidade, e
os méritos a que se refire o punto 1.2.

As solicitudes dirixiranse ao reitor da Universida-
de da Coruña no prazo de vinte (20) días naturais que
contará a partir do seguinte ao da publicación desta
convocatoria no BOE. Para os efectos de cómputo de
prazos considerarase inhábil o mes de agosto.

A presentación das solicitudes farase no Rexistro
Xeral da Universidade (edificio da Reitoría, rúa da
Mestranza, nº 9, 15001 A Coruña), nos rexistros auxi-
liares (Casa do Lagar, Campus de Elviña, A Coruña e
edificio de usos administrativos no Campus de Estei-
ro, Ferrol), ou nas restantes formas previstas no arti-
go 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxi-
me xurídico das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común (BOE do 27 de
novembro), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de
xaneiro (BOE do 14 de xaneiro).

1.2. As persoas aspirantes que aleguen méritos na
fase de concurso deberanos acreditar mediante a
presentación dos documentos xustificativos orixinais
ou das copias compulsadas. Os servizos prestados na
Universidade da Coruña acreditaranse mediante
unha certificación expedida pola Xerencia da Uni-
versidade, referida á data de finalización do prazo de
presentación de solicitudes.

1.3. As persoas aspirantes que padezan algunha
discapacidade poderano indicar na solicitude e
pedir, de ser o caso, as posibles adaptacións de tem-
pos e medios para a realización dos exercicios en
que esta adaptación sexa necesaria.

1.4. As persoas aspirantes quedan vinculadas aos
datos que fagan constar na súas solicitudes e poden
unicamente demandar a súa modificación mediante
un escrito motivado, dentro do prazo establecido na
base 1.1. para a presentación de solicitudes. Unha
vez transcorrido este prazo non se admitirá ningunha
petición desta natureza, agás causa excepcional
sobrevida, xustificada e apreciada polo tribunal.
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Segunda.-Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas pro-
bas selectivas, as persoas aspirantes deberán reunir
e manter os seguintes requisitos:

a) Ser español ou nacional dun Estado membro da
Unión Europea ou nacional daqueles estados a que,
en virtude de tratados internacionais subscritos pola
Unión Europea e ratificados por España, lles sexa de
aplicación a libre circulación de traballadores nos
termos en que esta está definida no Tratado Consti-
tutivo da Comunidade Europea.

b) Ser persoal laboral fixo desta universidade per-
tencente a categoría laboral distinta á de conserxe.

c) Estar en posesión do título de graduado escolar,
FPI ou equivalente segundo a normativa vixente, ou
en condicións de obtelo na data en que remate o pra-
zo de presentación das solicitudes.

d) Non padecer enfermidade nin estar afectado por
limitación física ou psíquica que sexa incompatible
co desempeño das correspondentes funcións.

e) Non ser separado, mediante expediente discipli-
nario, do servizo de calquera das administracións
públicas nin estar inhabilitado para o desempeño de
funcións públicas por sentenza firme.

2.2. Todos os requisitos se deberán posuír no
momento de rematar o prazo de presentación das
solicitudes e gozar deles durante o proceso selecti-
vo.

Terceira.-Discapacidades.

3.1. Para a realización das probas selectivas o tri-
bunal cualificador que foi asignado para xulgalas
establecerá, para as persoas con minusvalidez que o
demandasen na solicitude de admisión, as adapta-
cións posibles de tempos e medios.

3.2. Se no desenvolvemento do proceso selectivo
se lle presentaren dúbidas ao tribunal con respecto
á capacidade das persoas aspirantes con algunha
discapacidade para o desempeño das actividades
que habitualmente desenvolven os traballadores da
categoría de conserxe, poderá solicitar o correspon-
dente ditame do órgano competente da comunidade
autónoma.

Cuarta.-Relacións de persoas admitidas e excluí-
das.

4.1. Unha vez que remate o prazo de presentación
de solicitudes, no prazo máximo de vinte días natu-
rais, o reitor da universidade ditará a resolución e
declarará aprobadas as relacións provisionais de
persoas aspirantes admitidas e excluídas, que se
publicarán no taboleiro de anuncios da Reitoría da
Universidade da Coruña e na Vicerreitoría do Cam-
pus de Ferrol, con mención expresa do nome, apeli-
dos e documento nacional de identidade e, se for o
caso, as causas de exclusión.

As persoas aspirantes excluídas disporán dun pra-
zo de dez días, que conta a partir da publicación da
referida resolución, para corrixiren o defecto que

motivase a exclusión. Unha vez transcorrido o
devandito prazo o reitor ditará a resolución en que se
declarará aprobada a relación definitiva de persoas
admitidas e excluídas, que será publicada no tabo-
leiro de anuncios da Reitoría da Universidade da
Coruña e na Vicerreitoría do Campus de Ferrol.

4.2. O feito de figuraren na relación de persoas
admitidas non prexulga que se lles recoñeza ás per-
soas interesadas a posesión dos requisitos exixidos,
que terán que se acreditar no seu momento, de acor-
do co que está previsto na base 10.1. desta convoca-
toria.

Quinta.-Sistema selectivo.

5.1. O procedemento de selección das persoas
aspirantes será o de concurso-oposición, coa valora-
ción de méritos, exercicios e puntuacións que se
especifican no anexo I.

5.2. O programa das probas da fase de oposición é
o que figura como anexo II.

Sexta.-Tribunal cualificador.

6.1. O tribunal cualificador é o que figura como
anexo III desta convocatoria.

6.2. O tribunal na súa constitución, composición e
funcionamento aterase ao que está disposto no Decre-
to 95/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento de persoal da Administración da Comu-
nidade Autónoma de Galicia, e na Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común
(BOE do 27 de novembro), modificada pola
Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE do 14 de xaneiro).

6.3. O tribunal poderá dispoñer a incorporación
aos seus traballos de persoas asesoras especialistas
no número que considere necesario.

6.4. O tribunal terá a categoría cuarta das recolli-
das no Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25
de xuño), modificado polo Decreto 144/2008, do 26
de xuño (DOG do 18 de xullo).

6.5. Para os efectos de comunicacións e demais
incidencias, o tribunal terá a súa sede na Reitoría da
Universidade da Coruña (rúa Mestranza, 9).

Sétima.-Calendario das probas.

7.1. O lugar e data de comezo dos exercicios será
publicado na resolución reitoral que aprobe as rela-
cións definitivas de persoas aspirantes admitidas e
excluídas.

7.2. A duración máxima das probas selectivas será
dun ano desde a data de publicación desta convoca-
toria.

7.3. A orde de actuación das persoas aspirantes
iniciarase alfabeticamente pola primeira persoa da
letra que corresponda, de conformidade coa resolu-
ción da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza que se publica para tal efecto
para o ano 2009.
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7.4. As persoas aspirantes serán convocadas para
cada exercicio nun único chamamento e decaerá o
dereito das que non compareceren, agás nos casos
de forza maior, debidamente xustificados e libre-
mente considerados polo tribunal. En calquera
momento as persoas aspirantes poderán ser requiri-
das polo tribunal coa finalidade de acreditaren a súa
identidade.

Oitava.-Relación de persoas aprobadas.

8.1. Concluído cada un dos exercicios da fase de
oposición, o tribunal cualificador publicará na Rei-
toría da Coruña, na Vicerreitoría do Campus de
Ferrol, e no lugar ou lugares de realización do exer-
cicio, así como naqueloutros que xulgue oportuno, a
puntuación que obtiveron as persoas aspirantes nel,
así como, se for o caso, a de cada unha das probas
que o compoñen.

Posteriormente, o tribunal publicará, neses mes-
mos lugares, a relación definitiva de persoas aproba-
das, que en ningún caso poderá conter un número de
candidatos/as superior ao das prazas convocadas, en
que constará o nome e a puntuación das persoas
aspirantes que, ao acadaren a puntuación mínima
exixida para superar os exercicios da fase de oposi-
ción, obtiveron a maior puntuación final calculada
de acordo co sistema previsto no anexo I. As persoas
opositoras que non estiveren incluídas nas respecti-
vas relacións terán a consideración de non aptas
para todos os efectos, único punto acerca do cal o
tribunal poderá certificar.

8.2. O tribunal publicará a valoración dos méritos
da fase de concurso unha vez realizado o último
exercicio da fase de oposición.

8.3. O tribunal remitiralle ao reitor a relación defi-
nitiva das persoas aspirantes aprobadas pola orde
desta puntuación final, coa proposta de que se lles
formalice o correspondente contrato de traballo.

Novena.-Presentación de documentos e formaliza-
ción dos contratos.

9.1. No prazo de vinte (20) días naturais a partir do
día seguinte a aquel en que se publicase a relación
definitiva de persoas aprobadas nas probas selecti-
vas, estas deberán presentar no Servizo de Persoal de
Administración e Servizos da Universidade da Coru-
ña (rúa da Mestranza, 9) os seguintes documentos:

a) Fotocopia compulsada do título exixido para
acceder ás probas.

b) Declaración xurada ou promesa de non estar
separado/a, mediante expediente disciplinario, do
servizo de ningunha Administración pública nin
estar inhabilitado/a para o exercicio de funcións
públicas.

9.2. Unha vez que a persoa aspirante supere as
probas selectivas e realice debidamente os trámites
de presentación de documentos, será contratada
como conserxe.

9.3. O período de proba será dun mes; durante este
prazo o traballador terá os dereitos e as obrigas que

lle correspondan en relación co posto de traballo que
desempeñe, agás os derivados da resolución da rela-
ción laboral, que se poderá producir por solicitude
de calquera das partes durante o seu transcurso.

Segundo.-Estas probas selectivas axustaranse ao
que está disposto no Decreto 95/1991, do 20 de mar-
zo, polo que se aproba o Regulamento de persoal da
Administración da Comunidade Autónoma de Gali-
cia; na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común, modificada pola
Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE do 14 de xanei-
ro) e nos estatutos desta universidade, aprobados
polo Decreto da Xunta de Galicia 101/2004, do 13
de maio (DOG do 26 de maio).

Terceiro.-Esta convocatoria, as súas bases e cantos
actos administrativos derivaren delas poderán ser
impugnados perante a xurisdición do contencioso-
administrativo nos casos e na forma que establece a
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común (BOE do 27 de novembro) e
modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE
do 14 de xaneiro).

Así mesmo, as persoas interesadas poderán inter-
por un recurso de alzada contra os actos do tribunal
cualificador das probas perante o reitor da Universi-
dade da Coruña, nos termos previstos no artigo 114
e que concordan coa mencionada lei.

A Coruña, 28 de outubro de 2009.

José María Barja Pérez
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO I
Procedemento de selección

Ao abeiro do disposto na disposición transitoria
cuarta do III convenio colectivo do PAS laboral da
UDC, de xeito excepcional e ao tratarse este do pri-
meiro proceso selectivo para conserxes tras a publi-
cación da RPT de 2005, valorarase como segue:

-Fase de oposición: 60 puntos.

Primeiro exercicio: de carácter obrigatorio e elimi-
natorio para aqueles/as candidatos/as que non acre-
diten posuír, na data de finalización do prazo de pre-
sentación de solicitudes, o Celga 3, curso de inicia-
ción de galego ou equivalente debidamente homolo-
gado polo órgano competente en materia de política
lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa dis-
posición adicional segunda da Orde do 16 de xullo
de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais
acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua
galega (publicada no DOG nº 146, do 30 de xullo).

Consistirá en realizar por escrito unha proba sobre
o uso do idioma galego que determinará o tribunal.
Cualificarase de apto/a ou non apto/a e corresponde-
ralle ao tribunal determinar o nivel de coñecementos
exixidos para acadar o resultado de apto/a.
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O tempo máximo para a realización desta proba
será de sesenta minutos.

Segundo exercicio: consistirá en contestar un
cuestionario de 90 preguntas (máis tres de reserva
que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha
pregunta), con catro respostas alternativas, das cales
só unha será correcta. Todas as preguntas terán a
mesma puntuación e cada resposta errónea descon-
tará o 25% do valor da resposta correcta. A duración
do exercicio será de cento corenta minutos e a súa
valoración será de 0 a 60 puntos e será necesario
obter 24 puntos para superalo.

-Fase de concurso: 40 puntos.

A antigüidade valorarase ata un máximo de 30
puntos a razón de 0,625 puntos por mes na mesma
categoría e grupo na UDC e 0,15 puntos por mes na
mesma categoría e grupo noutras administracións.

Os 10 puntos restantes acadaranse pola valoración
da formación relacionada coa categoría da praza,
acreditada suficientemente e impartida por centros e
organismos oficiais e organismos de recoñecido
prestixio.

A valoración da formación farase atendendo aos
seguintes criterios:

a) Lingua galega: no caso de posuír máis dun cur-
so de lingua galega só puntuará o máis alto.

Celga 3: 1 punto.

Celga 4: 2 puntos.

Linguaxe administrativa: 2,5 puntos.

Linguaxe administrativa, nivel superior: 3 puntos.

Celga 5: 3 puntos.

b) Formación relacionada coa categoría de perten-
za da praza.

Cursos de asistencia:

Menos de 10 horas, ou que non indiquen a súa
duración: 0,25 puntos/curso.

De 10 a 19 horas: 0,50 puntos/curso.

De 20 a 29 horas: 1 punto/curso.

De 30 a 39 horas: 1,5 puntos/curso.

De 40 a 49 horas: 2 puntos/curso.

De 50 horas ou máis: 2,5 puntos/curso.

Os cursos impartidos ou de aproveitamento pun-
tuarán o dobre.

ANEXO II
Temario

1. Funcións e responsabilidades do persoal dos
servizos xerais. Vixilancia. Protección e control de
edificios, instalacións e persoas. Recepción e saída
de paquetes e correspondencia.

2. Atención e información ao público. Funcións.
Técnicas de atención. Asistencia ao usuario.

3. O proceso da comunicación: elementos. A
comunicación eficaz: obxectivos da comunicación,

obstáculos. Correspondencia electrónica, manexo
básico de fax e correo electrónico.

4. Instalacións eléctricas: elementos das instala-
cións e control de mantemento.

5. Instalacións de iluminación: elementos das ins-
talacións e control de mantemento.

6. Instalacións de fontanaría e saneamento: ele-
mentos e control de mantemento.

7. Instalacións de calefacción e climatización: ele-
mentos das instalacións e control de mantemento.

8. Habilidades para mandos intermedios. Delega-
ción e responsabilidade. O proceso de toma de deci-
sións. Administración eficaz do tempo e dos recur-
sos. Traballo en equipo e motivación.

9. Accións sobre instalacións especiais: instala-
cións de protección contra a intrusión, instalacións
de protección contra incendios. Planificación e con-
trol de mantemento.

Disposicións de seguridade e saúde nos lugares de
traballo: condicións de seguridade, orde, limpeza e
mantemento. Condicións ambientais. Disposicións
mínimas en materia de sinalización.

ANEXO III
Tribunal cualificador

*Titular:

Presidenta:

-Mª Jesús Grela Barreiro, vicexerente da UDC.

Vogais:

-Mª José Brion Sobrido, vicexerente da UDC.

-Luis Vázquez López, funcionario da UDC.

-Jesús Puente Varela, por proposta do comité de
empresa.

-Jorge Cordal Fustes, por proposta do comité de
empresa.

Secretaria:

-Valvanera Núñez Cartelle, que actúa con voz e
sen voto.

*Suplente:

Presidente:

-Daniel Miguélez Costa, funcionario da UDC.

Vogais:

-Carmen M.ª Rodríguez Rey, funcionaria da UDC.

-Mónica García Menéndez , funcionaria da UDC.

-Xosé Manuel Portela Fernández, representante do
comité de empresa.

-Mª Teresa Rey Souto, representante do comité de
empresa

Secretaria:

-Carmen Veiga Castiblánquez, que actúa con voz e
sen voto.
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ANEXO IV 
SOLICITUDE DE ADMISIÓN A PROBAS SELECTIVAS PARA PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 

DATOS PERSOAIS 

1. Primeiro apelido: 
 
 

2. Segundo apelido: 3. Nome: 

4. Data de nacemento: 
 
 

5. Localidade e provincia: 6. Nacionalidade: 7. DNI número: 

8. Domicilio, rúa, número e piso: 
 
 

9. Localidade, provincia, código postal: 10. Teléfono: 

CONVOCATORIA 

11. Prazas convocadas: 
 
 

12. Data DOG da convocatoria: 

SISTEMA DE ACCESO 

13. Forma de acceso: 
 
Quenda libre                  Quenda de promoción interna                 Reserva discapacitados     

14. Minusvalidez: 
               
%________________ 

15. En caso de minusvalidez, adaptación que se solicita e motivo desta: 
 
 
 
 
 

REQUISITOS E DOCUMENTACIÓN 

16. Título que posúe: 
 
 

17. Datos que hai que consignar segundo as bases da convocatoria: 
 
 

18. Idioma en  que desexa realizar as probas:              Galego                                 Castelán  

19. Documentación que se achega: 
 

 Fotocopia do DNI 
 _________________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________________ 

A persoa que asina a continuación solicita ser admitida para as probas selectivas a que se refire esta instancia e DECLARA que 
son certos os datos consignados nela, que reúne as condicións exixidas para o ingreso na función pública e as especialmente 
sinaladas na convocatoria e comprométese a probar documentalmente todos os datos que figuran na solicitude. 
 
 
_______________________, __________ de ________________ de 20____ 

(Sinatura) 
 
 
 
REITOR DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA 


