
 

 1

 
RESOLUCIÓ DE 13 DE NOVEMBRE DE 2019 DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER 
LA QUAL ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS I DE MÈRITS PER A 
FUNCIONÀRIES I FUNCIONARIS DEL GRUP A, SUBGRUP A2, D’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL, DE L’ESCALA TÈCNICA MITJANA D’INVESTIGACIÓ, PERFILS B1, B2 I B3 
D’AQUESTA UNIVERSITAT 
 
Vacants diversos llocs de treball dotats pressupostàriament, la provisió dels quals s’estima 
convenient per consideració a les necessitats del servei d’aquesta Universitat, d’acord amb 
els articles 191 i 193 dels Estatuts, el Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, la Llei 10/2010, de 9 de juliol de la 
Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana i el Decret 3/2017, de 13 de 
gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i 
mobilitat del personal de la funció pública valenciana, resol convocar concurs de trasllats per a 
proveir els llocs de treball de tècnic/a mitjà/na de laboratori, perfils B1, B2 i B3, que s’indiquen 
en l’annex I d’aquesta convocatòria, i s’oferiran a resultes els llocs que es queden vacants 
entre els que figuren en l’annex II d’aquesta convocatòria. 
 
Igualment, es convoca concurs de mèrits. Una vegada finalitzat el concurs de trasllats i 
adjudicats els llocs (vacants o resultes) començarà el concurs de mèrits per a proveir els llocs 
de treball de tècnic/a mitjà/na de laboratori, perfils B1, B2 i B3 que queden vacants en el 
concurs anterior entre els que s’indiquen en els annexos I i II d’aquesta convocatòria. 
 
 
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
 
 
PRIMERA. PARTICIPANTS PER AL CONCURS DE TRASLLATS  
 
1.1 Per a participar en el concurs de trasllats, cal ser funcionària o funcionari de carrera del 

grup A, subgrup A2, d’administració especial, de l’escala tècnica mitjana d’investigació, 
de qualsevol dels 3 perfils (B1, B2 i B3). 

 
1.1.1 Hauran de participar obligatòriament en aquest concurs les funcionàries i els 

funcionaris de carrera d’aquest grup que presten serveis en aquesta Universitat, 
que es troben en situació de destinació provisional i tinguen el mateix grup i 
nivell que els llocs convocats. 

 
Aquells o aquelles que es troben en destinació provisional i els siga aplicable 
l’article 105.5 de la Llei 10/2010, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la 
funció pública valenciana, hauran de solꞏlicitar com a mínim el lloc que ocupen 
provisionalment. Si no hi concorren quedaran sense destinació i a la disposició 
de la Gerència. 
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1.1.2  Podran participar-hi voluntàriament les funcionàries i els funcionaris de carrera 
d’aquest grup que presten serveis en aquesta Universitat i hagen prestat serveis 
almenys un any des de la seua adscripció a l’últim lloc de treball, segons l’article 
101.3 de la Llei 10/2010, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció 
pública valenciana i els qui hagen estat traslladats o traslladades en aplicació de 
l’article 188 dels Estatuts d’aquesta Universitat. 

 
1.1.3 Queden exempts del requisit de permanència d’un any en el lloc de treball els 

funcionaris i les funcionàries als qui els siga aplicable l’article 101.3 de la Llei 
10/2010, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana i 
els funcionaris i les funcionàries que hagen estat traslladats en aplicació de 
l’article 188 dels Estatuts d’aquesta Universitat. 
 

1.1.4 Per interpretació de la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de la 
Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, és podrà 
presentar també, el personal laboral fix que ocupe llocs de treball de l’escala 
tècnica mitjana d’investigació, que hagen prestat serveis almenys durant un any 
des de la seua adscripció a l’últim lloc de treball. 

 
1.2  Al concurs de trasllats amb resultes, tan sols es podran elegir llocs de treball del perfil 

en el qual es troba adscrit cada funcionari o funcionària de carrera. Per a poder elegir 
llocs de treball d’altre perfil hauran de participar en el concurs de mèrits. 

SEGONA. PARTICIPANTS EN EL CONCURS DE MÈRITS 
 
2.1  Per al concurs de mèrits els i les participants hauran de ser funcionàries o funcionaris de 

carrera del grup A, subgrup A2, d’administració especial, de l’escala tècnica mitjana 
d’investigació, dels perfils B1, B2 o B3, trobar-se prestant serveis en aquesta Universitat 
i estar com a mínim un any en una destinació definitiva. 

 
2.1.1  Queden exempts del requisit de permanència d’un any en el lloc de treball els 

funcionaris i les funcionàries als qui els siga aplicable l’article 101.3 de la Llei 
10/2010, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana i 
els funcionaris i les funcionàries que hagen estat traslladats o traslladades en 
aplicació de l’article 188 dels Estatuts d’aquesta Universitat. 

 
2.2   Al concurs de mèrits, tan sols es podran elegir llocs de  treball de perfil diferent al qual 

es troba adscrit el funcionari o la funcionària de carrera. Per a elegir llocs del mateix 
perfil hauran de participar en el concurs de trasllats amb resultes. 
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TERCERA. CONCURS DE TRASLLATS AMB RESULTES: LLOCS VACANTS I LLOCS 
OFERTS A RESULTES 
 
3.1  Els llocs vacants són els que no es troben ocupats per funcionàries o funcionaris de 

carrera o no es troben reservats a favor del seu titular. Es troben relacionats a l’annex I 
d’aquesta convocatòria.  

 
3.2  Els llocs que s’ofereixen a resultes són els que es troben ocupats per funcionàries o 

funcionaris de carrera o tenen reserva legal a favor del seu titular. En el cas que un 
funcionari o una funcionària de carrera aconseguisca un nou lloc de treball en aquest 
concurs, el seu lloc es consideraria a resultes. Es troben relacionats a l’annex II 
d’aquesta convocatòria. 

 
3.3  Les persones interessades en participar en el concurs de trasllats podran incloure en la 

solꞏlicitud llocs vacants solament, llocs de resultes solament, o llocs de treball vacants i 
de resultes conjuntament, tot indicant-hi l’ordre de prioritat de cada lloc de treball. 

QUARTA. CONCURS DE MÈRITS 
 
4.1  El concurs de mèrits se celebrarà quan haja finalitzat el concurs de trasllats amb les 

resultes. Es podran solꞏlicitar tots els llocs de treball d’un perfil diferent al qual es trobe 
adscrit el funcionari o la funcionària de carrera, amb els criteris establerts al document 
de regularització dels perfils del personal de laboratori, aprovat pel Consell de Govern 
el 14 de juny de 2005 (ACGUV 139/05) modificat per l’ACGUV 97/2010. 

 
4.2 Les persones interessades que desitgen participar en el concurs de mèrits hauran  

d’adjuntar una llista prioritzada en la qual indiquen tots els llocs que aspiren a ocupar 
tant de l’annex I com de l’annex II, conjunta o indistintament. 

CINQUENA. PROCEDIMENT DEL CONCURS 
 
5.1  En primer lloc, es resoldrà el concurs de trasllats amb les resultes.  

 
5.2  Finalitzat el concurs de trasllats i adjudicades les vacants i les resultes a les 

funcionàries i els funcionaris que s’hagen presentat, es resoldrà el concurs de mèrits 
per als funcionaris i les funcionàries de carrera de la mateixa escala i diferent perfil.  

 
5.3  Les persones interessades podran participar tant en el concurs de trasllats com en el de 

mèrits, i donat el cas d’obtindre destí en ambdós concursos hauran d’optar per un 
d’ambdós destins abans de la presa de possessió. 
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SISENA. SOLꞏLICITUDS 
 
6.1  Les persones interessades que desitgen participar en el concurs de trasllats han de 

presentar la solꞏlicitud mitjançant el model que figura a l’annex III i l’ordre de prioritats 
segons el model que figura a l’annex IV.  

 
Igualment, per a participar en el concurs de mèrits hauran d’emplenar el model que 
figura a l’annex V i l’ordre de prioritats de l’annex VI. Tots aquests models es troben a la 
pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), que té l’adreça següent: 
https://www.uv.es/pas. 

 
A la solꞏlicitud per a participar en el concurs de trasllat s’adjuntarà el certificat de serveis 
prestats (que serà aportat per la Universitat d’ofici) i els coneixements de valencià. 
 
A la solꞏlicitud per a participar en el concurs de mèrits s’adjuntarà el currículum vitae i la 
documentació justificativa dels mèrits alꞏlegats, mitjançant fotocòpies acarades amb 
l’original.  

 
6.2  La documentació que ja consta en el Registre de Personal (PAS) de la Universitat de 

València (certificats de serveis prestats i del grau personal consolidat) s’adjuntarà d’ofici 
a les solꞏlicituds presentades. 

 
6.3  Si alguna de les persones participants desitja que el Servei de Recursos Humans (PAS) 

hi aporte una altra documentació de què dispose aquest Servei, ho haurà de solꞏlicitar 
expressament en una instància separada i estar referenciada al currículum 
corresponent.   

SETENA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ 
 
Tant per al concurs de trasllats com per al concurs de mèrits, les solꞏlicituds i la documentació 
s’hauran de presentar en el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la 
publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), al 
Registre General de la Universitat de València (avinguda Blasco Ibáñez, número 13, 46010 
de València), a través de qualsevol altre registre auxiliar dels centres universitaris o a les 
oficines públiques a què fa referència l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (que es 
manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques). 

VUITENA. BAREM DEL CONCURS DE TRASLLATS I ADJUDICACIÓ 
 
8.1  El concurs de trasllats serà resolt mitjançant la valoració de l’antiguitat i el coneixement 

del valencià.  
 



 

 5

8.2  L’antiguitat es puntuarà segons la fórmula següent: 4 log.(1 + nre. d’anys)/log.(31). El 
temps màxim que es valorarà serà de trenta anys i no es consideraran fraccions inferiors 
a l’any. A la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS) hi ha una còpia: 

 https://www.uv.es/pas/v/Normativa/LogaritmeNeperia.pdf. 
 
8.3  El valencià es puntuarà d’acord amb el barem aprovat en el Consell de Govern d’aquesta 

Universitat el 20 de juny de 2019 (ACGUV 152/2019). A la pàgina web del Servei de 
Recursos Humans (PAS) hi ha una còpia: 
https://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pas/ca/normatives-/provisio-llocs-
treball/provisio-llocs-treball-1285911228890.html 

 
Només es valoraran els nivells de coneixement de valencià impartits per la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià, pel Servei de Política Lingüística d’aquesta 
Universitat o els certificats, títols o diplomes que es posseeixen, convalidats d’acord amb 
allò que estableix l’ACGUV 66/2018, pel qual s’estableixen els certificats de coneixement 
de valencià que expedeix el Servei de Política Lingüística de la Universitat de València i 
les equivalències d’altres títols, diplomes i certificats. Haurà de presentar-se fotocòpia 
acarada amb l’original de la documentació justificativa. 
 

8.4  L’adjudicació es realitzarà per l’ordre de puntuació obtinguda i segons l’ordre de prioritat 
manifestada per les persones participants. Els casos d’empat es resoldran tenint en 
compte el criteri d’antiguitat; si persisteix l’empat, s’adjudicarà a la persona concursant de 
més edat, i si encara continua l’empat, la situació es resoldrà per sorteig. 

NOVENA. BAREM DEL CONCURS DE MÈRITS I ADJUDICACIÓ 
 
9.1  El concurs de mèrits es resoldrà per l’aplicació conjunta del barem aprovat per la Junta 

de Govern de la Universitat de València el 22 d’octubre de 1991 –modificat per acord 
de Junta de Govern el 21 de juliol de 1998, (excepte els apartats relatius a la valoració 
de títols i valencià que s’aplicarà l’ACGUV 152/2019) i del document de regularització 
dels perfils del personal de laboratori, aprovat pel Consell de Govern el 14 de juny de 
2005 (ACGUV 139/05), modificat per l’ACGUV 97/2010. 

 
Hi ha una còpia del contingut d’aquestos documents en la pàgina web del Servei de 
Recursos Humans (PAS). 

9.2  L’adjudicació es realitzarà segons l’ordre de puntuació obtinguda i l’ordre de prioritat 
manifestada per les persones participants. Si dos o més persones concursants obtenen 
idèntica puntuació, el desempat es dirimirà a favor de qui obtinga més puntuació en 
l’apartat d’aptituds per al lloc de treball; si persisteix l’empat, es resoldrà a favor de qui 
acredite major antiguitat; si encara continua l’empat, s’adjudicarà a la persona concursant 
de més edat, i si aquest continua, la situació es resoldrà per sorteig. 
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DESENA. COMISSIÓ AVALUADORA 
 
10.1  La comissió avaluadora que realitzarà la selecció dels llocs de treball convocats a 

concurs ha de tenir la composició que figura en el Reglament de composició i 
funcionament de les comissions de valoració per a la provisió de llocs de treball de la 
plantilla de personal d’administració i serveis, aprovat pel Consell de Govern (ACGUV 
184/2012) d’aquesta Universitat. Hi ha una còpia a la pàgina web del Servei de 
Recursos Humans (PAS). 

 
El seu funcionament s’adaptarà a allò que estableix el Reglament de composició i 
funcionament de les comissions de valoració, i en allò no previst s’ajustarà a la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

 La seua composició s’haurà d'ajustar al principi d'imparcialitat i professionalitat dels seus 
membres i tendirà en la seua composició a la paritat entre homes i dones, en 
compliment del que s’estableix en l'article 53 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i homes, en l'article 60.1 del Reial decret legislatiu 
5/2015 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic i en 
l'acord del Consell de Govern de la Universitat de València, de 16 d’abril de 2019 
(ACGUV 88/2019), pel qual s'aprova el III Pla d'Igualtat de la Universitat de València. 

 
10.2  Els noms de les persones que formaran part de la comissió avaluadora es faran públics, 

abans que acabe el termini de presentació de solꞏlicituds, al tauler oficial d’anuncis 
electrònics de la UVEG (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/), a l’apartat de personal 
d’administració i serveis, i amb caràcter merament informatiu, a la pàgina web del Servei 
de Recursos Humans (PAS), l’adreça de la qual és: https://www.uv.es/pas. 

ONZENA. IRRENUNCIABILITAT DE LES DESTINACIONS 
 
11.1  Els i les participants poden desistir de la solꞏlicitud dins el termini de presentació de 

solꞏlicituds. Després que haja transcorregut aquest termini no s’acceptarà cap 
desistiment i les persones participants quedaran vinculades al resultat del concurs. 

 
11.2  La destinació adjudicada és irrenunciable, excepte que abans de finalitzar el termini de 

presa de possessió s’haguera obtingut una altra destinació per convocatòria pública. En 
aquest cas, s’haurà de comunicar per escrit, a la Gerència de la Universitat de 
València, en quina de les dues destinacions prendrà possessió.  

DOTZENA. PARTICIPACIÓ 
 
La participació en el concurs, tant en el concurs de trasllats i/o resultes com en el de mèrits, 
implica l’acceptació de totes les bases. 
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TRETZENA. CESSAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ 
 
La resolució d’aquest concurs es farà pública al tauler oficial d’anuncis electrònics de la 
Universitat de València i amb caràcter merament informatiu a la pàgina web del Servei de 
Recursos Humans (PAS). 
 
En la resolució s’indicarà expressament la data de cessament i de presa de possessió. 

CATORZENA. INFORMACIÓ RESPECTE DE LES DADES RECOLLIDES 

14.1 La Universitat de València Estudi General és l'entitat responsable de les dades 
facilitades pels aspirants en aquest procés. Es tractarà la informació facilitada 
exclusivament per l'aspirant amb els fins objecte de la convocatòria i si es donara el cas, 
la posterior gestió del personal de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Totes o part de les dades facilitades seran 
publicades al Boletín Oficial del Estado i/o al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
Així mateix, aquestes dades es publicaran en el Tauler Oficial de la Universitat de 
València i se cediran als membres del tribunal per a la resolució de reclamacions 
plantejades, en el seu cas, pels aspirants.  

14.2 Les dades dels aspirants es conservaran indefinidament per al compliment de les 
finalitats assenyalades, d'acord amb el que disposa la Llei 3/2005, de 15 de juny, 
d'arxius de la Generalitat Valenciana.  

14.3 Els aspirants tenen dret a solꞏlicitar al responsable del tractament l'accés a les seues 
dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a 
oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un 
escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, en el seu cas, documentació 
acreditativa de la solꞏlicitud, dirigit al Delegat de Protecció de Dades en la Universitat de 
València.   

14.4 La Universitat de València té habilitada una adreça (lopd@uv.es) per a qualsevol 
informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense perjudici del dret a 
presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent. 

 Es poden consultar les nostres polítiques de privacitat http://links.uv.es/qBf2qd6>> 
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QUINZENA. RECURSOS 
 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar, conforme a 
l’article 123 de la Llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes comptat 
des de l’endemà a la seua publicació, davant el mateix òrgan que va dictar la resolució, o bé 
directament interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptat 
des del dia següent a la seua publicació, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa 
administrativa de la Comunitat Valenciana. 
 
 
València, 13 de novembre de 2019.- La rectora p. d. (DOGV 27.06.2019), el gerent, Juan 
Vicente Climent Espí. 
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ANNEX I 
  

CARACTERÍSTIQUES DELS LLOCS DE TREBALL VACANTS OFERTS EN EL 
CONCURS DE TRASLLATS SEGONS LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL  

 
Perfil: B1  ‐  VACANT 
Denominació del lloc: Tècnic/a Mitjà/na de Laboratori 
Classificació: B20 E35 
 

N Lloc DESTINACIÓ 1 DESTINACIÓ 2 REQUISITS 
MÈRITS 

PREFERENTS 
TORN 

571 F.FARMACIA DP.FARMACOLOGIA 3,32 1,8,9,10 M 

2260 F.FARMACIA 
DP.MED.PREVENTIVA I SALUT PUBL. 
CIENC. L'ALIMENT.,TOXIC.I MED.LEGAL 

3 1,8,9,10 M 

676 F.QUIMICA DP.QUIMICA ORGANICA 3 1,8,9,10 M 

1556 SCSIE   3   M 

1893 USI.BURJASSOT IU.CIENCIA MOLECULAR 3,30   M 

 
 
 
Perfil: B2  ‐  VACANT 
Denominació del lloc: Tècnic/a Mitjà/na de Laboratori 
Classificació: B20 E35 
 

N Lloc DESTINACIÓ 1 DESTINACIÓ 2 REQUISITS 
MÈRITS 

PREFERENTS 
TORN 

2262 F.BIOLOGIQUES 
UG. DEP. B.CEL, B.FUN. I ANT.FISICA I 
DEP. ZOOLOGIA 

3,32 1,8,9,10 M 

330 F.MEDICINA 
UG. DEP. ANAT. I EMBR HUM, 
D.H.CIENCIA I DOC. I D. PATOLOGIA 

3 1,8,9,10 M 

1751 SCSIE   3 
 

M 

2319 SCSIE   3 1,8,9,10 M 

2491 USI.BURJASSOT 
INSTITUT BIOLOGIA INTEGRATIVA 
SISTEMES 

3 1,8,9,10 M 
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Perfil: B3  ‐  VACANT 
Denominació del lloc: Tècnic/a Mitjà/na de Laboratori 
Classificació: B20 E35 
 

N Lloc DESTINACIÓ 1 DESTINACIÓ 2 REQUISITS 
MÈRITS 

PREFERENTS 
TORN 

1944 
ESCOLA TEC.SUP. 
D'ENGINYERIA 

DP.ENG.ELECTRONICA 3 1,8,9,10 M 

700 
ESCOLA TEC.SUP. 
D'ENGINYERIA 

DP.INFORMATICA 3 1,8,9,10 M 

1946 USI.BURJASSOT 
I.U. INV.ROBOTICA TEC.INFORM. COM. 
(IRTIC) 

3 1,8,9,10 M 

1947 USI.BURJASSOT IU.C.MATERIALS 3 1,8,9,10 M 

664 USI.BURJASSOT IU.CIENCIA MOLECULAR 3 1,8,9,10 M 

 
 

 
 

A) REQUISITS DE FORMACIÓ ESPECÍFICA EN LA RLT: 
 

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). 

30.- Llicència de supervisor/a d’instalꞏlacions radioactives (RD 35/2008). 

32.- Acreditació de reconeixement de capacitació per al desenvolupament de les funcions a), b) i c) 
de l’Ordre ECC/566/2015 o compromís d’adquirir aquesta acreditació en el termini d’un any des 
de la possessió en el lloc (o en el temps que permeta la programació dels centres de formació 
habilitats). 

 
 
B) MÈRITS PREFERENTS EN LA RLT: 
 

1.-  Coneixements d’informàtica. 
8.-  Coneixements d’idiomes comunitaris: anglès. 
9.-  Coneixements d’idiomes comunitaris: francès. 
10.- Coneixements d’idiomes comunitaris: alemany. 

 
 
C) TORN: 

 
M: Matí 

V: Vesprada 
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ANNEX II 
 
 

CARACTERÍSTIQUES DELS LLOCS DE TREBALL QUE PODEN QUEDAR VACANTS AL 
CONCURS DE TRASLLATS I QUE PODEN SER SOLꞏLICITATS A RESULTES SEGONS 

LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

Perfil: B1  ‐  RESULTES 
Denominació del lloc: Tècnic/a Mitjà/na de Laboratori 
Classificació: B20 E35 
 

N Lloc DESTINACIÓ 1 DESTINACIÓ 2 REQUISITS 
MÈRITS 

PREFERENTS 
TORN 

574 F.FARMACIA 
DP.MED.PREVENTIVA I SALUT PUBL. 
CIENC. L'ALIMENT.,TOXIC.I MED.LEGAL 

3 1,8,9,10 M 

1943 F.QUIMICA   3 1,8,9,10 V 

670 F.QUIMICA 
UG. DEP. QUIMICA FISICA I D. QUIMICA 
INORGANICA 

3 1,8,9,10 M 

1980 F.QUIMICA 
UG. DEP. QUIMICA FISICA I D. QUIMICA 
INORGANICA 

3 1,8,9,10 M 

1555 SCSIE   3   M 

2261 SCSIE   3 1,8,9,10 M 

2269 USI.BURJASSOT IFIC 3,30 1,8,9,10 M 

 

Perfil: B2  ‐  RESULTES 
Denominació del lloc: Tècnic/a Mitjà/na de Laboratori 
Classificació: B20 E35 
 

N Lloc DESTINACIÓ 1 DESTINACIÓ 2 REQUISITS 
MÈRITS 

PREFERENTS 
TORN 

344 F.BIOLOGIQUES 
DP.BIOQUIMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR 

3,32 1,8,9,10 M 

613 F.BIOLOGIQUES 
DP.BIOQUIMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR 

3,32 1,8.9,10 M 
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N Lloc DESTINACIÓ 1 DESTINACIÓ 2 REQUISITS 
MÈRITS 

PREFERENTS 
TORN 

618 F.BIOLOGIQUES DP.GENETICA 3 1,8,9,10 M 

2264 F.BIOLOGIQUES DP.MICROBIOLOGIA I ECOLOGIA 3,32 1,8,9,10 M 

2265 F.BIOLOGIQUES DP.MICROBIOLOGIA I ECOLOGIA 3,32 1,8,9,10 M 

603 F.BIOLOGIQUES 
UG. DEP. B.CEL, B.FUN. I ANT.FISICA I 
DEP. ZOOLOGIA 

3,32 1,8,9,10 M 

1941 F.BIOLOGIQUES 
UG. DEP. B.CEL, B.FUN. I ANT.FISICA I 
DEP. ZOOLOGIA 

3,32 1,8,9,10 M 

2266 F.BIOLOGIQUES 
UG. DEP. BIOL.VEGETAL, I 
DEP.BOTANICA I GEOLOGIA 

3 1,8,9,10 M 

2267 F.BIOLOGIQUES 
UG. DEP. BIOL.VEGETAL, I 
DEP.BOTANICA I GEOLOGIA 

3 1,8,9,10 M 

2263 F.FARMACIA 
DEP.FARM. I TECNOL.FARM. I 
PARASITOLOGIA 

3,32 1,8,9,10 M 

349 F.MEDICINA 
DP.BIOQUIMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR 

3,32 1,8,9,10 M 

310 F.MEDICINA DP.CIRURGIA 3,32 1,8,9,10 M 

343 F.MEDICINA DP.FARMACOLOGIA 3,32 1,8,9,10 M 

317 F.MEDICINA DP.FISIOLOGIA 3,32 1,8,9,10 M 

323 F.MEDICINA DP.MEDICINA 3 1,8,9,10 M 

335 F.MEDICINA 
DP.PEDIATRIA, GINECOLOGIA I 
OBSTETRICIA 

3 1,8,9,10 M 

1945 USI.BURJASSOT IU.BIODIVERSITAT 3 1,8,9,10 M 
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Perfil: B2  ‐  RESULTES 
Denominació del lloc: Tècnic/a Mitjà/na d’Animalari 
Classificació: B20 E38 
 

N Lloc DESTINACIÓ 1 DESTINACIÓ 2 REQUISITS 
MÈRITS 

PREFERENTS 
TORN 

2268 
(*) 

SCSIE  3,40 1,8,9,10 M 

(*) La denominació, el complement específic i els requisits d’aquest lloc canvien per modificació de la RLT 3/2019 (aprovada per 
l’ACGUV 226/2019, pendent d’aprovació pel Consell Social)   

Perfil: B3  ‐  RESULTES 
Denominació del lloc: Tècnic/a Mitjà/na de Laboratori 
Classificació: B20 E35 

 

N Lloc DESTINACIÓ 1 DESTINACIÓ 2 REQUISITS 
MÈRITS 

PREFERENTS 
TORN 

656 
ESCOLA TEC.SUP. 
D'ENGINYERIA 

DP.ENGINYERIA QUIMICA 3 1,8,9,10 M 

712 F.FISICA 
DP.FISICA APLICADA I 
ELECTROMAGNETISME 

3 1,8,9,10 M 

708 F.FISICA 
DP.FISICA DE LA TERRA I 
TERMODINAMICA 

3 1,8,9,10 M 

704 F.FISICA DP.OPTICA 3 1,8,9,10 M 

716 F.FISICA 
UG. DEP. FISICA TEOR, I D.FIS.ATOM, 
MOLEC. I NUCLEAR 

3 1,8,9,10 M 

302 F.MEDICINA 
UG. DEP. ANAT. I EMBR HUM, 
D.H.CIENCIA I DOC. I D. PATOLOGIA 

3 1,8,9,10 M 

660 F.QUIMICA DP.QUIMICA ANALITICA 3 1,8,9,10 M 

1264 USI.BURJASSOT IFIC 3 1,8,9,10 M 

 

A) REQUISITS DE FORMACIÓ ESPECÍFICA EN LA RLT: 
 

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). 
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30.- Llicència de supervisor/a d’instalꞏlacions radioactives (RD 35/2008). 

32.- Acreditació de reconeixement de capacitació per al desenvolupament de les funcions a), b) i c) 
de l’Ordre ECC/566/2015 o compromís d’adquirir aquesta acreditació en el termini d’un any des 
de la possessió en el lloc (o en el temps que permeta la programació dels centres de formació 
habilitats). 

40.- Acreditació de reconeixement de capacitació per al desenvolupament de les funcions a), b) i c) 
de l’Ordre ECC/566/2015 

B) MÈRITS PREFERENTS EN LA RLT: 
 

1.-  Coneixements d’informàtica. 

8.-  Coneixements d’idiomes comunitaris: anglès. 

9.-  Coneixements d’idiomes comunitaris: francès. 

10.- Coneixements d’idiomes comunitaris: alemany. 

C) TORN: 
 

M: Matí 

V: Vesprada 
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ANNEX III 
 

SOLꞏLICITUD PER AL CONCURS DE TRASLLATS O TRASLLATS AMB RESULTES 
  
 

DADES PERSONALS 
Primer cognom:  Segon cognom: Nom: 

 
 

DNI: Grup al qual pertany: 

A, subgrup A2 

Data de naixement: 

Adreça: 
 

Localitat/Província: Telèfon: 
 

 
 

DADES PROFESSIONALS 
Denominació del lloc de treball: 
 

Destinació: 
 

Classificació: 
 
 
 

Perfil del lloc que ocupa: Coneixements de valencià: 
 

Adreça electrònica: Tel. oficial: 

SOLꞏLICITA: L’admissió al concurs de trasllats per a proveir llocs de tècnic/a mitjà/na de 
laboratori, convocat per resolució de data 13 de novembre de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
(Signatura)   València,  _____  de  _____________________  de 2019 
  
El o la signant declara que són certes les dades que figuren en aquesta solꞏlicitud i 
assumeix, en cas contrari, les responsabilitats que s’hi pogueren derivar de les inexactituds 
que hi consten. 
 
 
 

RECTORAT  DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
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ANNEX IV 
 

ORDRE DE PRIORITATS DEL CONCURS DE TRASLLATS AMB RESULTES 
 

NÚM. 
ORDRE 

NÚM. 
LLOC  

DE 
TREBALL 

DESTINACIÓ 1 DESTINACIÓ 2 TORN 

  
PERFIL 

DEL 
LLOC 

 

V/R  

1             

2             

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 
V = Vacant 

R = Resultes 
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ANNEX V 
 

SOLꞏLICITUD PER AL CONCURS DE MÈRITS 
 

  
DADES PERSONALS 
Primer cognom:  Segon cognom:  Nom: 

DNI: Grup al qual pertany: 

A, subgrup A2 
 

Data de naixement: 

Adreça:  Localitat/Província:  Telèfon: 

 
 

DADES PROFESSIONALS 
Denominació del lloc de treball:  Destinació: 

Classificació:  Perfil del lloc que ocupa:  Coneixements de valencià: 

Adreça electrònica:  Tel. oficial: 

SOLꞏLICITA: L’admissió al concurs de mèrits per a proveir llocs de tècnic/a mitjà/na de 
laboratori, convocat per resolució de data 13 de novembre de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(signatura)   València, _____ de ______________________ de 2019 
 
El o la signant declara que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix, en 
cas contrari, les responsabilitats que s’hi pogueren derivar de les inexactituds que hi consten. 

 
 

RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
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ANNEX VI       
 

ORDRE DE PRIORITATS DEL CONCURS DE MÈRITS 
 

NÚM. 
ORDRE 

NÚM. 
LLOC DE 
TREBALL 

DESTINACIÓ 1 DESTINACIÓ 2 TORN 
 PERFIL 

DEL 
LLOC 

V/R  

1             

2             

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

 
V = Vacant 
R = Resultes 
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