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Annex a l’Acord de Condicions de Treball del PAS 20 08-2011 
 
 
La Universitat de València i les seccions sindicals amb presència a la Mesa 
Negociadora, acorden afegir aquest annex a l’acord de Condicions de Treball 
del Personal d’Administració i Serveis per al període 2008-2011 (ACGUV 
167/2008), per tal d’ explicitar com s’aplicarà la distribució del 2% anual de la 
massa salarial dels anys 2009, 2010 i 2011. 
  
Aquesta proposta d’actuacions suposa una revisió de retribucions que implica 
una millora retributiva del personal i permet, així mateix, iniciar diversos 
processos de promoció interna, tal i com va acordar-se en l’esmentat acord 
(Punt quart 1.d).   
 
 

Proposta d’actuacions en la plantilla de PAS 2009-2 011 
 
 
1. Actuacions de l’any 2009 
 
Pel que fa a l’any 2009 i tal com constava al Punt quart 1.c), el 0,5% de la 
massa salarial del personal de l’àmbit d’aplicació d’aquest acord s’ha dedicat a 
incrementar linealment el valor del complement específic (segons ho ha 
incorporat a les taules salarials la Generalitat Valenciana).  
 
De la resta (1,5% massa  salarial) es proposa dedicar un 49,5% a reserva de 
crèdit per a poder convocar processos de promoció interna de diverses 
categories i dedicar el romanent resultant a les reclassificacions previstes per a 
ser efectives l’1 de gener de 2010, juntament amb una part de l’increment 
previst per a l’any 2010. . 
 
 
1.1 Modificació de la RLT 1/2009 (ACGUV 73/2009) 
 
Aquesta reserva de crèdit s’ha consumit parcialment en la convocatòria de 
concurs de mèrits de conserges i en les proves selectives de Tècnic mitjà de 
gestió. 
 
 
P.Interna Mod RLT 1/2009
Classif. Inicial Classif. Final nº treballadores/ors cost

D14E09 D15E20 20
C16E21 B20E35 25

TOTALS 45 256.380,50
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1.2 Modificació de la RLT 2/2009 
 
La reserva de crèdit prevista en aquesta modificació es proposa per poder 
planificar diversos processos de promoció interna d’administració general i 
d’administració especial.  
 
 
P.Interna Mod RLT 2/2009
Classif. Inicial Classif. Final nº treballadores/ors cost

D15E20 C16E21 8
B20E35 A20E42 4
B22E35 A22E40 13

TOTALS 25 98.749,42
 

 
 
El quadre següent resumeix, des d’un punt de vista econòmic, quines han estat 
les actuacions de l’any 2009. 
 
 

Any 2009 estimació mod RLT 1/2009 mod RLT 2/2009

C.E. (0,5%ms) 240.000,00

Promoció Interna 256.380,50 98.749,42

romanent 2009 361.624,93

256.380,50 98.749,42  
 
 
2. Actuacions de l’any 2010 
 
 
Per tal que les millores retributives previstes a l’Acord de Condicions de Treball 
permeten avançar cap a l’equiparació de les retribucions de tot el personal 
d’administració i serveis el 2% de la massa salarial de l’any 2010 i del romanent 
de l’any 2009 es distribuirà de tal manera que:  
 

a) es dedicarà el 78% del total a la reclassificació de llocs de treball. 
Aquesta reclassificació suposa un increment del complement específic en 
llocs de treball de diferents escales i categories. 
b) el 22% restant s’aplicarà a reserva de crèdit per a promoció interna. 

 
Aquestes actuacions estan previstes per a ser aplicades a les nòmines de 
gener i d’abril, segons el que es segueix dels següents apartats. 
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2.1 Modificació de la RLT amb efectes 1 de gener de 2010 
 
EL cost reflectit en aquestes taules és una estimació del cost real en la mesura 
que la Generalitat Valenciana encara no ha publicat les taules salarials 
corresponents a l’any 2010.  
  
Reclassif. Mod RLT 1/2010
Classif. Inicial Classif. Final nº treballadores/ors cost

D14E09 D14E13 275
D14E20 D14E23 6
D15E20 D15E22 32
D14E13 D14E18 40

TOTAL D 353 291.917,08

C18E12 C18E24 10
C18E22 C18E26 34
C18E26 C18E32 38
C16E21 C16E23 573
C16E11 C16E15 95

TOTAL C 750 397.296,80

B20E29 B20E35 2
B20E17 B20E28 5

TOTAL B 7 13.911,94

A20E40 A20E42 69
A24E45 A24E46 44

TOTAL A 113 140.374,08

TOTAL  reclassif. mod 1/2010 1223 843.499,90
 

 
 
P.Interna Mod RLT 1/2010
Classif. Inicial Classif. Final nº treballadores/ors cost

D15E22 C16E23 4
B22E35 A22E40 12
B20E35 A20E42 2

TOTAL PI mod 1/2010 18 71.798,68
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2.2 Modificació de la RLT amb efectes 1 d’abril de 2010 
 
Reclassif. Mod RLT 2/2010
Classif. Inicial Classif. Final nº treballadores/ors cost

D14E13 D14E18 40 35.817,60

C16E15 C16E23 59 91.785,12

B22E45 B22E46 16 30.952,32

A20E36 A20E42 2
A20E29 A20E42 5
A22E42 A22E43 12

A22E45 A22E46 36 111.812,40

TOTAL  reclassif. mod 2/2010 170 270.367,44

P.Interna Mod RLT 2/2010
Classif. Inicial Classif. Final nº treballadores/ors cost

D15E22 C16E23 6
D14E13 C16E23 30

TOTAL PI mod 2/2010 36 150.657,42
 

 
2.3 Carrera Professional 
 
La Universitat ha reservat un 1% de la massa salarial per tal de fer front al 
compromís de desenvolupament de la carrera professional (Punt quart.2 de 
l’Acord de Condicions de Treball). 
 
 
En cas de que les actuacions previstes per a l’any 2010 no consumiren tot el 
crèdit i haguera romanent, aquest s’afegiria automàticament al 2% anual de la 
massa salarial previst a per a les actuacions del 2011. 
 
 
3. Actuacions de l’any 2011 
 
3.1 Modificació de la RLT  
 
Amb el 2% anual de la massa salarial del PAS de l’any 2011 s’incrementarà un 
nivell del complement de destinació a tots els llocs de treball de totes les 
escales i categories, des dels llocs D14E-- fins al A22E--, tret dels llocs amb 
classificació A--E46. A més a més, s’incrementaran aquells conceptes 
retributius que queden pendents en aquest acord per tal de finalitzar 
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l’equiparació de les retribucions de tot el personal amb les de la resta del 
personal de les universitats públiques valencianes. 
 
Així mateix es reclassificaran 40 places de D14E13 en D14E18 i està previst fer 
una reserva de crèdit per a la promoció interna del grup D al grup C:  
 
--15 llocs d’administració general. i  
--20 d’administració especial (Servei de Biblioteques i Documentació). 
 
3.2 Carrera Professional 
 
Així mateix, es reservarà un percentatge addicional de la massa salarial per tal 
de fer front al compromís de desenvolupament de la carrera professional. 


