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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

DEL PAS (RLT 1/2019) 

 

El primer bloc de transformacions de places de plantilla que contempla aquesta modificació de la RLT, 

és conseqüència de decisions  ja programades  i acordades amb anterioritat dins del desenvolupament 

de la política de personal de la Universitat. 

El primer apartat de  la present modificació de  la RLT suposa  l'execució efectiva de  l'acord del Consell 

Social de la Universitat de València 2016/522, en el qual es va procedir a efectuar una reserva de crèdit 

per  a  la  reestructuració  d'una  sèrie  de  llocs  de  treball  de  la  plantilla  del  Servei  d'Informàtica.  Una 

vegada celebrats els processos selectius corresponents, procedeix aprovar la transformació de diversos 

llocs de treball per a permetre la presa de possessió del personal seleccionat a través dels procediments 

de promoció interna. 

En  aplicació  de  l'estudi  de  càrregues  de  treball  del  Servei  de  Biblioteques  i  Documentació  i  de  les 

propostes de transformació de places que es van programar, encara que no amb caràcter immediat en 

la modificació de la RLT 1/2018 es procedeix també a la transformació del lloc núm. 2512. 

També es procedeix, per tercera vegada en aquesta ocasió, a la transformació de tres places d'oficial de 

manteniment, en responsable de manteniment d'àrea, dins del programa iniciat amb la modificació RLT 

2/2016  per  a  reorientar  funcionalment  les  tasques  del  personal  adscrit  al  Servei  Tècnic  i  de 

Manteniment. 

*** 

 

També s'inclouen en aquesta modificació, diverses transformacions de places que s'havien efectuat  ja 

amb caràcter provisional. 

En el primer dels casos s'ha aconseguit dotar una plaça de Coordinador de la transformació digital de la 

Universitat, adscrita orgànicament a la Gerència i funcionalment al Vicerectorat de Estratègia, Qualitat i 

Tecnologies  de  la  informació,  amb  la  finalitat  de  constituir  un  suport  transversal  a  la  implantació 

efectiva de l'administració electrònica en l'àmbit dels serveis universitaris. 

Per altra part, atenent que  la producció audiovisual del TAU s’ha professionalitzat en els últims anys, 

amb perfils  vinculats  a  l’edició,  sonorització  i  grafismes  entre  altres  especialitats,  es  transforma una 

plaça  d’oficial  d’audiovisuals  vacant  en  una  plaça  de  tècnic mitjà  d’audiovisuals,  amb  un  nivell  de 

capacitació superior. 

Es transforma també, amb ocasió de la seua vacant, una plaça adscrita al Servei de Publicacions amb la 

finalitat d'adequar‐la al seu contingut funcional real que consisteix en la revisió i correcció de textos en 

castellà. 

*** 



 

Es reclassifica també  les places 2275  i 1427 per a harmonitzar‐les en  la seua classificació, en el primer 

cas el complement de destinació  i en el segon el complement específic, amb  la  resta de places de  la 

plantilla equivalents a Caps de Secció. 

Finalment es classifiquen  indistintament en els Subgrups A1  i A2,  les places de tècnic mitjà de  l'escala 

de prevenció per la seua identitat de funcions amb les actuals de tècnic superior, tant de seguretat com 

d'higiene, tenint en compte a més que per al seu accés es va requerir al costat del grau la titulació de 

màster en prevenció. També es classifica anàlogament  la de  tècnic de protecció  radiològica, per a  la 

qual es va requerir, a més del grau, la llicència de supervisor d’instal∙lacions radioactives. Està prevista, 

la inclusió d'aquestes places en l'Oferta d'Ocupació Pública 2019. 

*** 

Finalment, s'ha procedit a l'actualització de la denominació i les ocupacions d'alguns llocs de treball. 
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  MODIFICACIÓ 1/2019 DE LA RLT     

 
 
 

1.  Transformació de llocs de treball.   

 
1.1 En  l’acord  del  Consell  Social  ACSUV  2016/522,  es  va  aprovar  la  reserva  de  crèdit  del 

pressupost ordinari per a continuar amb el procés de reestructuració de  la plantilla amb  la 
transformació de diversos llocs de treball:  
 
 Es transformen els  llocs de treball nº 2138, nº 1284, nº 1288, nº 2140, nº 1722, nº 

2139  denominats  analista  programador/a,  classificats  com  a  B20  E35,  adscrits  al 
Servei d’Informàtica, en els  llocs nº 2506, nº 2507, nº 2508, nº 2509, nº 2510, nº 
2511,  denominats  analista  de  sistemes/aplicacions,  classificats  com  a  A22  E46,  i 
adscrits al mateix lloc. La transformació d’aquests llocs quedarà pendent de la pressa 
de possessió del personal funcionari de carrera. 
 

1.2 En  l’acord  del  Consell  Social  ACSUV  2018/349,  es  va  aprovar  la  reserva  de  crèdit  i  cost 
pressupostari  ajornat  per  a  la  transformació  de  diversos  llocs  de  treball  del  Servei  de 
Biblioteques  i  Documentació,  atenent  als  resultats  de  l’Estudi  d’Indicadors  de  Càrrega  de 
Treball  del  PAS.  Aquesta  transformació  s’havia  de  fer  de  manera  gradual  i  quan  el  lloc 
quedara vacant. Per tant, al trobar‐se vacant, es transforma el següent lloc: 
 
 Es transforma el lloc de treball nº 995, denominat administratiu/va, classificat com a 

C16  E23,  adscrit  a  la  Biblioteca  de  Ciències  Socials  “Gregori  Maians”,  Servei  de 
Biblioteques  i  Documentació,  en  el  lloc  nº  2512,  denominat  auxiliar  tècnic/a  de 
biblioteca, amb la mateixa classificació i el mateix destí. 
 

1.3 Es  transformen  els  llocs  de  treball  nº  1333,  nº  1444  i  nº  1445,  denominats  oficial/a  de 
manteniment, classificats com a C16 E15, adscrits al Servei Tècnic  i de Manteniment, en els 
llocs  nº  2513,  nº  2514  i  nº  2515,  denominats  responsable  de  manteniment  d’àrea, 
classificats com a C18 E24, i el mateix destí. 
 

1.4 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  2011,  denominat  administratiu/va,  classificat 

com a C16 E23, adscrit a la Facultat d’Infermeria i Podologia, en el lloc de treball nº 
2503,  denominat  coordinador/a  de  la  transformació  digital  de  la  Universitat, 
classificat com a A24 E46, adscrit orgànicament a  la Gerència,  i  funcionalment al 
Vicerectorat d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació. 
 

 Es  transforma  el  lloc  de  treball  nº  1894,  denominat  oficial/a  d’audiovisuals, 
classificat com a C16 E23, adscrit al Taller d’Audiovisuals, Gerència, en el  lloc de 
treball nº 2504, denominat tècnic/a mitjà/na d’audiovisuals, classificat com a B20 
E35, adscrit al mateix lloc. 
 



 Es  transforma el  lloc de  treball nº 1408, denominat  tècnic/a especialista d’oficis, 
classificat com a C18 E24, adscrit al Servei de Publicacions, en el lloc de treball nº 
2505,  denominat  assessor/a  lingüístic/a,  classificat  com  a  A20  E42,  adscrit  al 
mateix lloc.  
 

 

 
2. Modificació de llocs de treball.  

 
2.1 Per  tal  d’adequar  la  denominació  dels  següents  llocs  de  treball  a  la  denominació  de  la 

Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCCi) on es troben adscrits, es modifica: 
 

 El lloc de treball nº 1916, denominat director/a tècnic/a de gabinet, classificat com 
a  A28  E48,  adscrit  a  la  Unitat  de  Cultura  Científica  i  de  la  Innovació  (UCCi), 
Gerència,  canvia  la  seua  denominació  a  Director/a  UCCi,  amb  la  mateixa 
classificació i el mateix destí. 

 
 El  lloc de  treball nº 1093, denominat cap d’unitat de gestió de política científica, 

classificat  com  a  B/C20  E35,  adscrit  a  la  Unitat  de  Cultura  Científica  i  de  la 
Innovació  (UCCi), Gerència, canvia  la  seua denominació a Cap d’unitat de gestió 
UCCi, amb la mateixa classificació i el mateix destí. 

 
Aquestes modificacions no comporten cost pressupostari. 

 
2.2 El lloc de treball nº 1427, denominat sots/a director/a de la Unitat Tècnica, classificat com 

B24 E44  i adscrit a  la Unitat Tècnica, Gerència, canvia  la seua classificació, passant a B24 
E46, quedant adscrit al mateix lloc. 
 

2.3 El lloc de treball nº 2275, denominat responsable de màrqueting corporatiu, classificat com 
A22  E46  i  adscrit  a  la  Unitat Web  i Màrqueting,  Gerència,  canvia  la  seua  classificació, 
passant a A24 E46, quedant adscrit al mateix lloc. 
 

2.4 Per a ajustar  la classificació dels  llocs denominats tècnic/a mitjà/na de prevenció de riscs 
laborals a les funcions que desenvolupen, es modifica la denominació i la classificació dels 
següents llocs de treball: 

 
     
 

Nº LLOC DENOMINACIÓ 
ANTERIOR 

DENOMINACIÓ 
ACTUAL 

CLASSIFICACIÓ 
ANTERIOR 

CLASSIFICACIÓ 
ACTUAL 

1600 TÈCNIC/A MITJÀ/NA 
DE PREVENCIÓ 

TÈCNIC/A SUPERIOR 
DE PREVENCIÓ B20 E35 A/B20 E42 

1601 TÈCNIC/A MITJÀ/NA 
DE PREVENCIÓ 

TÈCNIC/A SUPERIOR 
DE PREVENCIÓ B20 E35 A/B20 E42 

1994 TÈCNIC/A MITJÀ/NA 
DE PREVENCIÓ 

TÈCNIC/A SUPERIOR 
DE PREVENCIÓ B20 E35 A/B20 E42 

2168 
TÈCNIC/A MITJÀ/NA 

DE PROTECCIÓ 
RADIOLÒGICA 

TÈCNIC/A SUPERIOR 
DE PROTECCIÓ 
RADIOLÒGICA 

B20 E35 A/B20 E42 
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3. Codis en els apartats de diversos llocs de treball  
 

3.1   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 662, nº 1411 i nº 2348. 
 

3.2  A l’apartat de codis d’observacions s’elimina: 
 el codi 33: “Ocupat per personal  laboral del grup E, amb reconeixement de funcions del 

grup D, “a extingir”” als llocs de treball nº 69, nº 264, nº 521, nº 644, nº 807, nº 1118, nº 
1343, nº 1524, nº 1525, nº 1643 i nº 1645. . 
 

3.3   A l’apartat de codis de formació específica es canvia: 

 per a equiparar tots els llocs de tècnic superior de gestió administrativa, es canvia el codi 
2: “Coneixement del valencià a nivell mitjà, 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”, al lloc nº 1896. 
 

 
 



COST PRESSUPOSTARI DE LA MODIFICACIÓ DE RLT 1/2019

Diferència 

en 

retribucions

SS 
TOTAL      

(Ret. +SS)

COST TOTAL 

PLACES
SS

TOTAL 

(Ret.+SS)

Es transformen els llocs de treball nº 2138, nº 1284, nº

1288, nº 2140, nº 1722 i nº 2139, denominats analista

programador/a en els llocs nº 2506, nº 2507, nº 2508,

nº 2509, nº 2510 i nº 2511, denominats analista de

sistemes/aplicacions.

6 0,00 €

Es transforma el lloc de treball nº 995, denominat

administratiu/va, en el lloc nº 2512, denominat

auxiliar tècnic/a de biblioteca

1 0,00 €

Es transformen els llocs de treball nº 1333, nº 1444 i

nº 1445, denominats oficial de manteniment, en els

llocs nº 2513, nº 2514 i nº 2515.

3 De C16 E15 a C18 E24 2.477,38 € 671,37 € 3.148,74 € 7.432,13 € 2.014,11 € 9.446,23 €

Es transforma el lloc de treball nº 2011, denominat

administratiu/va, en el lloc nº 2503, denominat

coordinador/a de la transformaciódigital de la

Univesitat

1 De C16 E23 a A24 E46 19.387,21 € 5.253,93 € 24.641,14 € 19.387,21 € 5.253,93 € 24.641,14 €

Es transforma el lloc de treball nº 1894, denominat

oficial/a d'audiovisuals, en el lloc nº 2504, denominat

tècnic/a mitjà/na d'audiovisuals

1 De C16 E23 a B20 E35  7530,2856 2.040,71 € 9.570,99 € 7.530,29 € 2.040,71 € 9.570,99 €

Es transforma el lloc de treball nº 1408, denominat

tècnic/a especialista d'oficis, en el lloc nº 2505,

denominat assessor lingüístic/a.

1 De C18 E24 a A20 E42 12.211,93 € 3.309,43 € 15.521,36 € 12.211,93 € 3.309,43 € 15.521,36 €

COST TOTAL PLACES

Denominació 
N. 

Llocs
Classificació

COST UNITAT

Per a la transformació s'utilitza el crèdit reservat en l'acord ACSUV 2016/522

Per a la transformació s'utilitza part del crèdit reservat en l'acord ACSUV 2018/349

1



COST PRESSUPOSTARI DE LA MODIFICACIÓ DE RLT 1/2019

Diferència 

en 

retribucions

SS 
TOTAL      

(Ret. +SS)

COST TOTAL 

PLACES
SS

TOTAL 

(Ret.+SS)

COST TOTAL PLACES

Denominació 
N. 

Llocs
Classificació

COST UNITAT

Es modifica la classificació del lloc nº 1427, denominat

sots/a director/a de la Unitat Tècnica
1 De B24 E44 a B24 E46 2.963,66 € 803,15 € 3.766,81 € 2.963,66 € 803,15 € 3.766,81 €

Es modifica la classificació del lloc nº 2275, denominat

responsable de màrqueting corporatiu
1 De A22 E46 a A24 E46 1.207,37 € 327,20 € 1.534,56 € 1.207,37 € 327,20 € 1.534,56 €

Es modifica la denominació i la classificació dels llocs

nº 1600, nº 1601, nº 1994 i nº 2168, denominats

tècnic/a mitjà/na de prevenció i tècnic mitjà de

protecció radiològica passant a denominar‐se tècnic

superior de prevenció i tècnic/a superior de protecció

radiològica

4 De B20 E35 a A/B20 E42 5.591,16 € 1.515,20 € 7.106,36 € 22.364,64 € 6.060,82 € 28.425,46 €

73.097,22 € 19.809,35 € 92.906,56 €

*El cost pressupostari de la modificació està calculat d'acord amb les taules salarials 2018

 COST PRESSUPOSTARI  :

2
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