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MODIFICACIÓ 2/2011 DE LA RLT   
 
1. MODIFICACIONS EN L’ESTRUCTURA DE LA RLT 
 
1.1. En haver-se fusionat les competències de dues vicerectorats, introduïm 
la següent modificació en la RLT: La unitat de suport al vicerectorat d'Arts, 
Cultura i Patrimoni, canvia la seua denominació a unitat de suport al 
vicerectorat de Cultura, Igualtat i Planificació. Afecta als següents llocs 
de treball: 1416, 1498, 2152, 1983, 1618, 403, 993, 1905, 1400, 1567, 
1716, 1186, 2221, 1190, 1191, 1401, 1402. 
 
A més, s’incorpora en aquesta modificació 2 nous llocs: nº 2274 (apartat 
2.3), i nº 2276 (apartat 2.2). 
 
1.2. Per a atendre a les noves necessitats de comunicació i informació es 
reestructuren diverses unitats administratives per a configurar unes noves. 
 

1.2.1. Se suprimeix de la RLT el Servei d'Informació i Comunicació. Es 
crea una nova estructura: 
 

 Gerència – Unitat web i marketing.  S’incorpora  a aquesta 
unitat diversos llocs des de el DISE. Són: 1930, 1456, 1459.  
 
A més, s’incorpora en aquesta modificació un lloc de nova creació: 
nº 2275 (apartat 2.2).  

 
1.2.2. Se suprimeix de la RLT el DISE i el CADE. Es crea una nova 
estructura:  
 

 Gerència – Servei d’informació i dinamització d’estudiants i 
estudiantes.  S’incorpora  a aquesta unitat diversos llocs des de 
el DISE i del CADE. Són: 1451, 1695, 2199, 1454, 1453, 1455, 
2235, 464, 1544, 1457, 812, 471, 2028, 1561, 1890, 1521, 1543, 
971, 1522, 972.  

 
A més, s’incorpora en aquesta modificació un lloc de nova creació: 
nº 2279 per costos diferencials (apartat 2.3).  

 
 
 
2. RECONVERSIÓ DE LLOCS DE TREBALL  
 
2.1. Per donar resposta a noves necessitats institucionals s’incorporen 
diversos llocs de treball de lliure designació. Són: 
 
 Lloc de treball nº *2257, denominat vicegerent/a de Recursos 

Humans i Organització Administrativa, classificat com a A30 E50, 
i adscrit a la Gerència. 
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 Lloc de treball nº *2255, denominat cap de servei, classificat com 

a A28 E50, i adscrit al Servei de Relacions Internacionals. 
 
 Lloc de treball nº *2225, denominat secretari/a d’alt càrrec, 

classificat com a C18 E32, i adscrit al Rectorat. 
 
 Lloc de treball nº *2271, denominat secretari/a d’alt càrrec vc 

gerent/a, classificat com a C18 E32, i adscrit al Rectorat. 
 
2.2. Igualment, en la línia de millorar la plantilla s’incorporen diversos llocs 
de treball. Són:  

 
 Lloc de treball nº *2258, denominat Coordinador/a tècnic/a de 

difusió d’activitats dels Instituts de les àrees de Socials i 
Humanitats, classificat com a A24 E48, i adscrit a la USI Tarongers. 
 

 Lloc de treball nº 2273, denominat cap d’unitat de gestió, 
classificat com a C20 E35, i adscrit a Gerència – Unitat Tècnica. 
 

 Lloc de treball nº 2275, denominat responsable de marketing 
corporatiu, classificat com a A24 E46, i adscrit a Gerència – Unitat 
de web i marketing.  
 

 Lloc de treball nº *2259, denominat administratiu, classificat com 
a C16 E23, i adscrit al Centre de Postgrau. 
 

 Lloc de treball nº 2276, denominat director/a de gestió cultural, 
classificat com a A24 E48, i adscrit a Gerència - unitat de suport al 
vicerectorat de Cultura, Igualtat i Planificació. 
 

 Lloc de treball nº 2277, denominat administratiu, classificat com a 
C16 E23, i adscrit al Centre de Postgrau. 
 

 Lloc de treball nº 2278, denominat administratiu, classificat com a 
C16 E23, i adscrit al Centre de Postgrau. 
 
 

Els llocs que tenen un asterisc (*) han estat incorporats amb caràcter 
provisional durant l'any 2010, i el seu cost s'ha integrat al pressupost de 
2011. 
 
2.3. S’incorporen llocs de treball per costos diferencials o és reserva crèdit 
per a generar processos de promoció professional i promoció interna. 
 
 S’incorpora per costos diferencials el lloc de treball nº 2272, 

denominat cap de secció, classificat com a A24 E46, i adscrit a 
Gerència - Gabinet de Premsa.  
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 S’incorpora per costos diferencials el lloc de treball nº 2279, 
denominat responsable de difusió i publicacions, classificat com a 
A22 E46, i adscrit a Gerència – Servei d’informació i 
dinamització d’estudiants i estudiantes.   
 

 S’incorpora per costos diferencials, utilitzant el crèdit aprovat pel 
Consell Social en l’ACSUV 2007/327, el lloc de treball nº 2274, 
denominat coordinador/a de serveis, classificat com a C16 E23, i 
adscrit a Gerència - unitat de suport al vicerectorat de Cultura, 
Igualtat i Planificació. 
 

 Es reserva crèdit per transformar 15 llocs de treball d’auxiliar de 
serveis en administratius. 
 

  Es reserva crèdit per transformar 20 llocs de treball d’auxiliar de 
serveis bibliogràfics en auxiliar tècnic de biblioteca. 
 

 
2.4. Per completar la dotació pressupostària dels llocs de treball dels 
apartats 2.1 i 2.2, s'utilitza el crèdit dels següents llocs de treball: 
 
 El lloc de treball nº 956 denominat cap de gabinet del Rectorat, 

classificat A28 E50, i adscrit al Rectorat. 
 
 El lloc de treball nº 1559 denominat cap del Servei d’informació i 

comunicació, classificat A28 E50, i adscrit al mencionat Servei. 
 
 El lloc de treball nº 423 denominat auxiliar de serveis, classificat 

D14E13, i adscrit a la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. 
 

 El lloc de treball nº 597 denominat auxiliar de serveis, classificat 
D14E13, i adscrit a la Facultat de Ciències Biològiques. 
 

 El lloc de treball nº 894 denominat auxiliar de serveis, classificat 
D14E13, i adscrit a la Facultat de Dret. 
 

 El lloc de treball nº 908 denominat auxiliar de serveis, classificat 
D14E13, i adscrit a la Facultat d’Infermeria i Podologia. 
 

 El lloc de treball nº 1338 denominat auxiliar de serveis, classificat 
D14E13, i adscrit al Servei d’Educació Física. 

 
 El lloc de treball nº 1340 denominat auxiliar de serveis, classificat 

D14E13, i adscrit als Col·legis Majors – CM Lluis Vives. 
 
 El lloc de treball nº 844 denominat auxiliar de serveis, classificat 

D14E13, i adscrit als Col·legis Majors – CM Lluis Vives. 
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 El lloc de treball nº 1347 denominat auxiliar de serveis, classificat 
D14E13, i adscrit a la USI de Burjassot-Paterna. 

 
 El lloc de treball nº 1351 denominat auxiliar de serveis, classificat 

D14E13, i adscrit a la U. Campus de Tarongers 
 

2.5. Per completar la dotació pressupostària dels llocs de tècnic/a mitjà/na 
de laboratori, incorporats per costos diferencials en l’acord del Consell 
Social ACSUV 2010/401, hi ha que amortitzar onze llocs de treball d’oficial/a 
de laboratori per la qual cosa es proposen els següents: 

 
 El lloc de treball nº 575 denominat oficial de laboratori – perfil C1, i 

adscrit al Dep. Medicina Preventiva (F. Farmàcia). 
 
 El lloc de treball nº 1270 denominat oficial de laboratori – perfil C1, i 

adscrit al SCSIE. 
 
 El lloc de treball nº 2001 denominat oficial de laboratori – perfil C2, i 

adscrit al Dep. Biologia Cel·lular i Parasitologia (F. Farmàcia). 
 
 El lloc de treball nº 1689 denominat oficial de laboratori – perfil C2, i 

adscrit al Dep. Farmàcia i Tec. Farmacèutica (F. Farmàcia). 
 
 El lloc de treball nº 1955 denominat oficial de laboratori – perfil C2, i 

adscrit al Dep. Microbiologia i Ecologia (F. Biològiques). 
 
 El lloc de treball nº 628 denominat oficial de laboratori – perfil C2, i 

adscrit al Dep. Microbiologia i Ecologia (F. Biològiques). 
 
 El lloc de treball nº 608 denominat oficial de laboratori – perfil C2, i 

adscrit a la UG Departamental de Biologia Vegetal i Botànica (F. 
Biològiques). 

 
 El lloc de treball nº 610 denominat oficial de laboratori – perfil C2, i 

adscrit a la UG Departamental de Biologia Vegetal i Botànica (F. 
Biològiques). 

 
 El lloc de treball nº 1992 denominat oficial de laboratori – perfil C2, i 

adscrit al SCSIE – Servei d’Assessorament Veterinari. 
 
 El lloc de treball nº 1268 denominat oficial de laboratori – perfil C3, i 

adscrit a la USI Burjassot-Paterna - Institut de Física Corpuscular 
(IFIC). 

 
 El lloc de treball nº 1261 denominat oficial de laboratori – perfil C3, i 

adscrit a la USI Burjassot-Paterna - Institut Universitari d’Investigació 
de Robòtica i de Tèc. de la Informació i les Comunicacions (IRTIC).  
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La transformació d’aquests llocs quedaria pendent de la finalització dels 
processos selectius de promoció interna encetats, i de la pressa de 
possessió dels funcionaris o funcionaries de carrera. 
 
 
 
3. MODIFICACIÓ DE DIVERSOS LLOCS DE TREBALL 
 
3.1. En la modificació 2/2010, aprovada per acord del Consell Social del 23-
02-2010 (ACSUV 5/2010) es va reservar crèdit per reclassificar 40 llocs de 
treball d’auxiliar de serveis de D14 E13 a D14 E18, ampliant la jornada de 
treball de les persones que ocupen aquestos llocs. En la modificació 1/2011 
de la RLT (ACSUV 2011/4) es aquesta modificació es reclassificaren 37 llocs.  
 

NLloc DENOMINACIO LLOC 
NOVA 

DENOMINACIO 
LLOC 

CLASSIF. 
ACTUAL 

NOVA 
CLASSIF. DESTINACIO DESTINAC2 

801 AUXILIAR DE 
SERVEIS 

AUXILIAR DE 
SERVEIS 
SEC/DEG-DIR 

D 14 13 D 14 18 Servei Ed. Física i 
Esport   

 
3.2. El lloc de treball nº 1366, denominat conserge, que es trobava adscrit 
a 2 Facultats:  la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i l’EU de 
Fisioteràpia, canvia la seva adscripció i passa a estar adscrit a la Facultat de 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 
 
3.3. El lloc de treball nº 23 denominat administratiu i adscrit a Gerència – 
Servei d’Investigació, canvia la seva adscripció a Gerència – Gabinet de 
Política Científica.  
 
3.4. El lloc de treball nº 993 denominat cap d’unitat de gestió de la 
Universitat d’Estiu de Gandia, adscrit a Gerència - Unitat de suport al 
vicerectorat de Cultura, Igualtat i Planificació, canvia la seua denominació a 
cap d’unitat de gestió. 
 
3.5. Al reestructurar la nova unitat Gerència – Servei d’informació i 
dinamització d’estudiants i estudiantes, és modifiquen la denominació i 
la classificació de diversos llocs de treball. Són:  

 
 El lloc de treball nº 1451 denominat responsable del DISE, canvia la 
denominació per cap tècnic/a i la classificació a A24 E48. 
 
El nº 2028 denominat responsable del CADE, canvia la denominació 
per responsable de participació, dinamització i formació, i la 
classificació a A22E46. 
 
El lloc nº 2199 denominat tèc. sup. d’informació, canvia la 
denominació per responsable d’informació i orientació, i la 
classificació a A22E46. 



   6 

4. CANVIS EN ELS APARTATS DE DIVERSOS LLOCS DE LA RLT  
 
4.1. Afegir el codi 37 a l’apartat d’observacions: “Creat amb costos 
diferencials per a promoció interna”, als següents llocs de treball: 
2272, 2274, 2280. 
 
4.2. Eliminar de l’apartat observacions, el codi 4: “Ocupat per 
funcionari/a d’administració general grup D, a extingir”, als llocs de 
treball nº 40, 135. 

4.3. Eliminar de l’apartat observacions, el codi 5: “Ocupat per 
funcionari/a d’administració general grup E, a extingir”, als llocs de 
treball nº 389,  910, 1203, 1419. 

 
4.4. Eliminar de l’apartat observacions, el codi 6: “Ocupat per personal 
laboral grup A, a extingir” als llocs de treball: nº 1416, 1886. 

 
4.5. Eliminar de l’apartat observacions, el codi 8: “Ocupat per personal 
laboral grup C, a extingir” al lloc de treball: nº 262. 

 

4.6. Eliminar de l’apartat observacions, el codi 9: “Ocupat per personal 
laboral grup D, a extingir” als llocs de treball nº 439, 565. 

 
4.7. Eliminar de l’apartat observacions, el codi 10: “Ocupat per personal 
laboral grup E, a extingir” al lloc de treball: nº 1581. 

 
4.8. Eliminar de l’apartat observacions, el codi 24: “Ocupat per personal 
a extingir” al lloc de treball: nº 1188. 
 

4.9. Eliminar de l’apartat observacions, el codi 33: “Ocupat per personal 
laboral grup E, amb reconeixement de funcions del grup D, a 
extingir”, als llocs de treball: nº 765, 801,  1339, 1341, 2072.  
 
4.10. Afegir el codi 30 a l’apartat formació específica (requisits) al nº  
1893.  


