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  MODIFICACIÓ 1/2018 DE LA RLT     
 

1. Modificació en l’estructura de la RLT. 
 

1.1 Es modifica  la  denominació  de  la  Unitat  de  Suport  al  Vicerectorat  de  Cultura  i  Igualtat, 
passant a  ser Unitat de Suport al Vicerectorat de Cultura  i  Esport, d’acord amb  la nova 
denominació del Vicerectorat de Cultura i Esport. Afecta als següents llocs de treball: 2276, 
2476, 1416, 1618, 2152, 1983, 403, 993, 1905, 1400, 1567, 1716, 1186, 2221 i 1401. 

 
 

2. Creació i Transformació de llocs de treball.   

 
2.1 Es  crea el lloc de treball nº 2501, denominat oficial de laboratori, perfil C2, classificat com 

a C16 E23, adscrit a la Unitat Central d’Investigació de Medicina, Servei Central de Suport a 
la Investigació Experimental, corresponent a personal declarat indefinit no fixe mitjançant 
sentència judicial. 

 
2.2 Es transforma el lloc de treball nº 1401 (*), denominat auxiliar de serveis, classificat com a 

D14  E18,  adscrit  a  la  Unitat  de  Suport  al  Vicerectorat  de  Cultura  I  Esport,  en  el  lloc  de 
treball nº 2496, denominat tècnic/a mitjà/na de gestió, classificat com a B20 E35, adscrit 
al mateix lloc. 
(*) Aquest lloc farà efectiva la seua transformació amb ocasió de vacant 
 

2.3 Es  transforma el  lloc de  treball nº 1518, denominat  tècnic  superior d’edicions,  classificat 
com a A22 E43, adscrit al Servei de Publicacions, en el lloc de treball nº 2502, denominat 
cap de secció d’edició, classificat com a A24 E46, adscrit al mateix lloc.   

 
2.4 Es  transforma el  lloc de  treball nº 1409,  denominat oficial  d’oficis,  classificat  com a C16 

E23, adscrit al Servei de Publicacions, en el lloc de treball nº 2503, denominat coordinador 
de serveis, escala de suport administratiu, amb la mateixa classificació  i adscrit al mateix 
lloc. 

 
2.5 Per a regularitzar  llocs de treball que van aparèixer amb caràcter provisional per a donar 

resposta a necessitats institucionals, es transformen els següents llocs de treball: 
 

 Es transforma el lloc de treball nº 188, denominat tècnic/a especialista en pròtesi, 
classificat com a C18 E24, adscrit a  la Clínica Odontològica, Facultat de Medicina, 
en el lloc de treball nº 2491, denominat tècnic/a mitjà/na de laboratori (perfil B2), 
classificat  com  a  B20  E35,  adscrit  a  l’Institut  de  Biologia  Integrativa  de  Sistemes 
(I2SysBio), Unitat de Suport als Instituts de Burjassot‐Paterna. 
 

 Es  transforma el  lloc de  treball nº 1430,  denominat  tècnic/a especialista d’oficis, 
classificat com a C18 E24, adscrit al Servei Tècnic i de Manteniment, Unitat Campus 
Burjassot‐Paterna, en el lloc de treball nº 2493, denominat director/a de gabinet, 
màrqueting  i  comunicació  institucional,  classificat  com  a  A28  E50,  adscrit  a 
Rectorat.  
 

 Es  transformen  els  llocs  de  treball  nº  581  i  nº  1437,  denominats  oficials  de 
manteniment,  classificats  com  a  C16  E15,  adscrits  al  Servei  Tècnic  i  de 



Manteniment, Unitat Campus Burjassot‐Paterna, en els llocs de treball nº 2494 i nº 
2495, denominats secretaris/es alt càrrec VR, classificats com a C18 E32, adscrits a 
Rectorat. 
  

 

3. Reestructuració del Servei de Biblioteques i Documentació. 
 

Una  vegada  finalitzat  l’Estudi  d’Indicadors  de  Càrrega  de  Treball  del  PAS  en  el  Servei  de 
Biblioteques i Documentació, i vistos els resultats, es fa necessària la transformació de diversos 
llocs  de  treball  amb  objecte  d’ajustar  la  plantilla  actual  a  la  plantilla  proposta.  Aquesta 
transformació ha de fer‐se de manera gradual i, en tot cas, es farà efectiva quan el lloc quede 
vacant.  
 
 

3.1 Per tant, al trobar‐se vacants, es fan les següents transformacions: 
 

 Es  transformen  els  llocs  de  treball  nº  1488  i  nº  777,  denominats  ajudants  de  biblioteca, 
classificats com a B20 E35, adscrits al Servei de Biblioteques i Documentació, en els llocs de 
treball  nº  2497  i  nº  2498,  denominats  coordinadors/es  de  biblioteca,  classificats  com  a 
A/B20 E42, adscrits al mateix lloc.  

 

 Es transforma el lloc de treball nº 992, denominat oficial/a d’oficis, classificat com a C16 E15, 
adscrit  al  Servei  de  Biblioteques  i  Documentació,  en  el  lloc  de  treball nº  2499,  denominat 
tècnic/a superior de restauració, classificat com a A20 E42, adscrit al mateix lloc. 
 

 Es transforma el lloc de treball nº 1202, denominat auxiliar de serveis bibliogràfics, classificat 
com  a D14  E18,  adscrit  a  la  Biblioteca  de  Psicologia  i  Esports  “Joan  Lluis  Vives”,  Servei  de 
Biblioteques i Documentació, en el lloc de treball nº 2500, denominat ajudant de biblioteca, 
classificat com a B20 E35, adscrit al mateix lloc. 

 
3.2  Per a equiparar el lloc nº 1681, denominat tècnic/a mitjà/na de restauració, classificat com a 

B20 E35, adscrit al Servei de Biblioteques i Documentació, al  lloc nº 2499 creat en aquesta 
modificació,  es modifica  la  seua denominació  a  tècnic/a  superior  de  restauració  i  la  seua 
classificació a A/B20 E42. 

 
3.3  I queda pendent de modificar, amb ocasió de vacant, els següents llocs: 
 

LLOC A TRANSFORMAR  LLOC EN QUE ES TRANSFORMARÀ 

Nº 
LLOC 

DENOMINACIÓ  CLASSIFICACIÓ   DESTINACIÓ  DENOMINACIÓ  CLASSIFICACIÓ  DESTINACIÓ 

821 
CAP D’UNITAT DE 

GESTIÓ  
B/C20 E35 

BIBLIOTECA 
D’EDUCACIÓ 

“MARIA MOLINER” 

AJUDANT DE 
BIBLIOTECA 

B20 E35 
BIBLIOTECA 
D’EDUCACIÓ 

“MARIA MOLINER” 

411  ADMINISTRATIU/VA  C16 E23 
BIBLIOTECA 

D’HUMANITATS 
“JOAN REGLÀ” 

AUXILIAR 
TÈCNIC/A DE 
BIBLIOTECA 

C16 E23 
BIBLIOTECA 

D’HUMANITATS 
“JOAN REGLÀ” 

412  ADMINISTRATIU/VA  C16 E23 
BIBLIOTECA 

D’HUMANITATS 
“JOAN REGLÀ” 

AUXILIAR 
TÈCNIC/A DE 
BIBLIOTECA 

C16 E23 
BIBLIOTECA 
D’EDUCACIÓ 

“MARIA MOLINER” 

756  ADMINISTRATIU/VA  C16 E23 
BIBLIOTECA DE 

CIÈNCIES “EDUARD 
BOSCÀ” 

AJUDANT DE 
BIBLIOTECA 

B20 E35 
BIBLIOTECA DE 

CIÈNCIES “EDUARD 
BOSCÀ” 
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LLOC A TRANSFORMAR  LLOC EN QUE ES TRANSFORMARÀ 

Nº 
LLOC 

DENOMINACIÓ  CLASSIFICACIÓ   DESTINACIÓ  DENOMINACIÓ  CLASSIFICACIÓ  DESTINACIÓ 

995  ADMINISTRATIU/VA  C16 E23 
BIBLIOTECA DE 

CIÈNCIES SOCIALS 
“GREGORI MAIANS” 

AUXILIAR 
TÈCNIC/A DE 
BIBLIOTECA 

C16 E23 
BIBLIOTECA DE 

CIÈNCIES SOCIALS 
“GREGORI MAIANS” 

788  ADMINISTRATIU/VA  C16 E23 
BIBLIOTECA DE 

CIÈNCIES SOCIALS 
“GREGORI MAIANS” 

AUXILIAR 
TÈCNIC/A DE 
BIBLIOTECA 

C16 E23 
BIBLIOTECA DE 

CIÈNCIES SOCIALS 
“GREGORI MAIANS” 

117  ADMINISTRATIU/VA  C16 E23 
BIBLIOTECA DE 

CIÈNCIES SOCIALS 
“GREGORI MAIANS” 

AUXILIAR DE 
SERVEIS 
BIBLIOGRÀFICS 

D14 E18 
BIBLIOTECA DE 

CIÈNCIES SOCIALS 
“GREGORI MAIANS” 

 
 

3.4 En ocasió de vacant per  jubilació, s’havia avançat  la  transformació provisional del  lloc de 
treball  nº  503,  denominat  administratiu/va,  classificat  com  a  C16  E23,  adscrit  a  la 
Biblioteca d’Humanitats “Joan Reglà”, Servei de Biblioteques i Documentació, en el lloc de 
treball  nº  2492,  denominat  ajudant  de  biblioteca,  classificat  com  a  B20  E35,  adscrit  al 
Servei de Biblioteques i Documentació, Campus d’Ontinyent. 

 
 

4. Modificació de llocs de treball.  
 

4.1 Els llocs de treball nº 1888 i nº 1931, denominats tècnic/a superior OTRI, classificats com a 
A20  E42  i  adscrits  al  Servei  d’Investigació  i  Innovació,  Gerència,  canvien  la  seua 
denominació  a  tècnic/a  superior  d’investigació,  perfil  valorització,  amb  la  mateixa 
classificació i el mateix destí. 

 
4.2 El  lloc  de  treball  nº  1896,  denominat  tècnic/a  superior  de  control  de  bases  de  dades, 

classificat com a A20 E42 i adscrit al Servei d’Informàtica, i els llocs de treball nº 1747 i nº 
2306,  denominats  tècnic/a  superior  de  gestió  d’investigació  i  tècnic/a  superior  OTRI 
respectivament,  classificats  com a A20  E42  i  adscrits  al  Servei  d’Investigació  i  Innovació, 
Gerència,  canvien  la  seua  denominació  a  tècnic/a  superior  de  gestió  administrativa,  i 
canvien  el  codi  AE  (Reservat  a  funcionaris  i  funcionàries  d’administració  especial) 
corresponent  a  Tipus  de  Lloc,  passant  a  ser  T  (Reservat  a  funcionaris  i  funcionàries 
d’administració general i d’administració especial), amb la mateixa classificació i el mateix 
destí. 
 

4.3 El  lloc  de  treball nº  1417,  denominat  periodista,  classificat  com a A/B20  E42  i  adscrit  al 
Gabinet de Premsa, Gerència, canvia la seua classificació, per tal d’ajustar‐lo a la resta de 
llocs de periodista, passant a A20 E42. 

 
Les modificacions dels punts 4.1, a 4.3, no comporten cost pressupostari. 
 

4.4 Per a regularitzar  llocs de treball dels que, de manera provisional, havien canviat  la seua 
adscripció  o  algun  altre  canvi,  per  a  donar  resposta  a  necessitats  institucionals,  es 
modifiquen els següents llocs de treball: 
 

 Per  sol∙licitud  de  trasllat  del  titular,  amb  l’informe  favorable  del  Servei  Tècnic  i  de 
Manteniment  i  prèvia  comunicació  al  Comitè  d’Empresa,  el  lloc  de  treball  nº  1445, 



denominat oficial de manteniment, classificat com a C16 E15, adscrit al Servei Tècnic i de 
Manteniment, Unitat Campus Burjassot‐Paterna,  canvia  la adscripció a  la Unitat Campus 
de  Tarongers,  del  mateix  Servei  i  amb  la  mateixa  classificació.  Aquesta  modificació  no 
comporta cost pressupostari. 
 

 El lloc de treball nº 1982, denominat personal eventual, classificat com a A24 E42, adscrit a 
Rectorat, canvia la seua classificació a A20 E42, quedant adscrit al mateix lloc. 
 

 El lloc de treball nº 622, denominat conservador/a de la col∙lecció de materials geològics, 
classificat com a A1 20 E42, i adscrit a la UGD del dep. Biologia Vegetal i dep. De Botànica i 
Geologia,  canvia  l’adscripció  a  Gerència,  Unitat  de  Suport  al  Vicerectorat  de  Cultura  i 
Esport ‐ Museu d’Història Natural. Aquesta modificació no comporta cost pressupostari. 

 
 

5. Codis en els apartats de diversos llocs de treball  
 

5.1   A l’apartat de codis d’observacions s’afegeix: 
 el codi 36: "Ocupat per personal interí (funcionari o laboral) de 58 anys o més”, als llocs 

de treball nº 532, nº 2055, nº 2185, nº 2333, nº 761, nº 771, nº 2433, nº 1645, nº 281, nº 
122.  

 el codi 21: “Titulació específica en convocatòria”, als llocs de treball nº 1888 i nº 1931. 
 

5.2   A l’apartat de codis d’observacions s’elimina: 
 el codi 36: "Ocupat per personal interí (funcionari o laboral) de 58 anys o més”, dels llocs 

de treball nº 4, nº 458, nº 488, nº 504, nº 794, nº 1579, nº 1702, nº 1645, nº 281, nº 122.  
 el codi 4: “Ocupada per func. adm. gral. grup D, a extingir”, dels llocs de treball nº 438, 

nº 457, nº 1336. 
 

5.3  A l’apartat de codis de mèrits preferents: 
 per errada material hi ha que canviar la llegenda que figura al codi 22, i que ha de quedar 

de la següent manera: “Coneixements acreditats respecte residus i riscos laborals” 
 es crea el codi 38: “Grau o llicenciatura en Conservació i Restauració de Bens Culturals o 

titulació equivalent” i s’afegeix al lloc de treball nº 2499. 
 

5.4  A l'apartat de codis de formació específica es canvia:  

 el  codi  3:  "Coneixement  de  valencià  a  nivell  elemental,  o  compromís d'adquirir  aquest 
coneixement en el termini d'un any des de la presa de possessió en el lloc (o en el temps 
que  permeta  la  programació  del  servei  de  política  lingüística).”,  pel  codi  10: 
“Coneixement del valencià a nivell mitjà” en el lloc nº 1429, per a equiparar tots els llocs 
de Responsable tècnic d’instal∙lacions. 

  
5.5 A l'apartat de codis de formació específica s’afegeix: 
 el  codi  31:  “Acreditació  professional  de  categoria  A  per  a  la  cura  dels  animals  del  RD 

53/2013  o  compromís  d’adquirir  aquesta  acreditació  en  el  termini  d’un  any  des  de  la 
presa de possessió en el  lloc (o en el temps que permeta la programació dels centres de 
formació habilitats)”, al lloc de treball nº 306. 

 el codi 5: “Grau en Dret o llicenciatura en Dret”, als llocs de treball nº 1896, nº 2223. 
 el  codi  34:  “Cicle  superior  o  certificat  de  nivell  avançat  d’anglès,  de  l’escola  oficial 

d’idiomes o equivalent”, als llocs de treball nº 1747 i nº 2306. 
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6. Correcció d’errades 
 
En  la modificació  1/2017de  la  RLT  aprovada  per  Acord  del  Consell  Social  2017/357,  de  8  de 
juny,  s’incloïa  la  creació  d’una  Vicegerència  d’Investigació,  Transferència  i  Innovació,  segons 
figura  en  la memòria  justificativa  d’aquesta modificació.  Per  errada material,  en  el  punt  2.1. 
apareix  la  creació del  lloc denominat vicegerent/a d’investigació.  La denominació correcta ha 
de ser vicegerent/a d’investigació, transferència i innovació   

 


