
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL SERVEI CENTRAL DE SUPORT
A LA INVESTIGACIÓ EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSITAT DE

VALÈNCIA.

INTRODUCCIÓ.

L'article 70 dels Estatuts de la Universitat de València estableix que els
serveis de caràcter general són unitats necessàries per al compliment
dels fins de la Universitat i que no són específiques dels departaments o
centres.

La Junta de Govern, en la sessió del 18 d'octubre de 1993, aprovà la
creació d'un Servei Central de Suport a la Investigació Experimental
(d'ara endavant SCSIE), que actualment funciona com un servei
gestionat directament per la Universiat de València, adscrit al vice-
rectorat d'Investigació.

Es planteja així la necessitat de disposar d'un reglament de règim intern
que regule el funcionament del Servei, a fi d'aconseguir la màxima
rendibilització de les inversions realitzades en equips i instal.lacions i la
generalització del seu ús a tot el personal investigador que ho
necessite, com també posar aquesta intrumentació al servei de la
Comunitat Valenciana.

I. OBJECTIUS DE L'SCSIE

Els objectius de l'SCSIE són:

a) Posar a la disposició del personal investigador en general i, en
particular, del personal docent i investigador de la Universitat de
València, una infrastructura instrumental avançada en el camp de la
investigació experimental.

b) Ampliar i actualitzar la instrumentació científica de què disposa
l'SCSIE.

c) Consolidar i formar una plantilla de personal tècnic, d'administració
i serveis capaç de respondre a les exigències que la comunitat
investigadora i la societat requereixen per al funcionament òptim de
l'SCSIE.

d) Fixar les bases perquè la Universitat puga oferir l'SCSIE a les
institucions externes, tant públiques com privades.



II. ORGANITZACIÓ DE L'SCSIE

II.A. DE LES SECCIONS.

Article 1. L'SCSIE s'organitza en seccions. Per aprofitar al màxim els
recursos tècnics i humans, es procurarà la creació del nombre de
seccions necessari per tal de garantir el bon funcionament de l'SCSIE.

Article 2. Els criteris per a la creació de seccions es basaran en les
diferències entre les tècniques, com també en l'analogia entre algunes
d'elles.

Article 3. Les seccions que actualment constitueixen l'SCSIE són:

a) Secció de Microscòpia.
b) Secció de Raigs X.
c) Secció d'Espectroscòpia Atòmica i Molecular.
d) Secció de Ressonància Magnètica Nuclear.
e) Secció d'Espectrometria de Masses.
f) Secció de Seqüènciació.

Article 4. Les seccions podran organitzar-se en subseccions, sempre
que es respecten els criteris establerts a l'article 2. Les subseccions es
crearan si ho demana un nombre suficient d'usuaris interns habituals
amb uns objectius comuns, d'acord amb els reglaments de les seccions
implicades. La creació de subseccions haurà de ser aprovada per la
Junta General d'Usuaris.

Article 5. Cada secció i, si és el cas, cada subsecció es regirà per la seua
pròpia junta d'usuaris i el seu reglament intern, elaborat segons les
peculiaritats de cada instrumentació.

Article 6.  Les seccions podran ser reorganitzades quan les necessitats
de l'SCSIE ho requeresquen.

Article 7. La creació de noves seccions i la seua reorganització
s'efectuarà per decisió general de la Junta General d'Usuaris per causa
de l'adquisició de nova instrumentació i la petició d'un nombre
suficient d'usuaris interns habituals. Com a norma general, es
procurarà que la nova secció procedesca d'una subsecció ja existent.

Article 8.  Al davant de cada secció hi haurà un coordinador que serà
un tècnic i, si no n'hi ha, qualsevol altre membre de la secció.



II.B. DE LES PERSONES.

Article 9. Les persones que componen l'SCSIE són el director, els usuaris
i el personal tècnic, administratiu i de serveis.

II.B.1.DEL USUARIS.

Article 10. Els usuaris de l'SCSIE poden ser de dos tipus:

a) Usuaris interns. Serà usuari intern tot membre del personal docent i
investigador i/o tota unitat d'investigació, adscrit a un departament o
institut de la Universitat de València, i el d'aquells organismes amb els
quals la Universitat de València tinga un conveni específic en aquesta
matèria.

b) Usuaris externs. Seran usuaris externs tots aquells procedents de
centres, instituts, empreses, etc., no adscrits a la Universitat de
València i que no hagen subscrit un conveni particular en aquesta
matèria.

Article 11. La petició d'ús d'usuaris interns d'alguna de les tècniques
incloses de l'SCSIE se sol.licitarà al director de l'SCSIE. En la petició
caldrà indicar la tècnica que es desitja utilitzar i, mitjançant un escrit
raonat, es justificarà la necessitat del seu ús.  Així mateix, haurà de
responsabilitzar-se per escrit dels possibles desperfectes derivats de la
inadequada utilització dels equips.

Article 12. Tot usuari que haja d'utilitzar per ell mateix l'instrumental
científic de l'SCSIE, haurà d'estar qualificat pel que fa al coneixement
sobre el seu maneig, d'acord amb el que establesquen les normes d'ús
pròpies de cada secció. Aquells que obtinguen la qualificació adequada
podran utilitzar l'instrumental científic de l'SCSIE, amb les restriccions
indicadas a les normes d'ús de cada secció.

Article 13. Quan es tracte d'usuaris externs, hauran de presentar la
sol.licitud al director de l'SCSIE en els mateixos termes que els indicats
a l'article 14 per als usuaris interns, i també signar el corresponent
contracte. El temps d'ús per a aquests usuaris s'assignarà segons les
disponibilitats i les normes d'ús de cada secció.

Article 14. Són obligacions dels usuaris:

a) Avisar el personal encarregat de cada secció de qualsevol anomalia



que s'observe en el funcionament dels instruments.
b) No manipular l'instrument més enllà de les seues pròpies
possibilitats.
c) Conèixer i observar el reglament de funcionament de la secció.
d) Respectar l'horari assignat i el torn de reserva, i comunicar amb
prou antelació i motiu justificat qualsevol modificació.
e) Anotar al llibre de registre de cada instrument tota activitat que s'hi
realitze i qualsevol incidència que s'hi observe.
f) Responsabilitzar-se dels desperfectes originats pel mal ús dels
equips.

Article 15. Són drets dels usuaris:

a) Fer ús de l'equip d'acord amb el que estableix el reglament de règim
intern de cada secció.
b) Disposar de l'equip en perfectes condicions de funcionament.

II.B.2. DEL PERSONAL TÈCNIC, D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.

Article 16. El personal tècnic, d'administració i serveis de l'SCSIE el
componen els tècnics, oficials, administratius i auxiliars que hi estiguen
adscrits.

Article 17. Cada membre del personal tècnic, d'administració i serveis
assumirà les funcions pròpies de la seua categoria laboral.

III. DELS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I GOVERN.

III.1. DEL DIRECTOR DE L'SCSIE.

Article 18. El director de l'SCSIE és el responsable màxim del
funcionament de l'SCSIE i l'encarregat de fer les gestions que afecten
aquest Servei. Serà nomenat pel rector, a proposta del vice-rector
d'Investigació, una vegada consultada la Junta General d'Usuaris de
l'SCSIE.

Article 19.  Són funcions del director de l'SCSIE:

a) Exercir la representació de l'SCSIE.
b) Convocar la Junta General d'Usuaris de l'SCSIE o de les seccions
almenys una vegada cada any.
c) Convocar la Comissió Científico-Tècnica almenys tres vegades cada
any.
d) Elevar la proposta anual del pressupost de l'SCSIE, segons l'article 72



dels Estatuts de la Universitat de València.
e) Elaborar la memòria anual d'activitats de l'SCSIE, que inclourà
necessàriament les línies d'investigació desenvolupades i les
publicacions realitzades durant el període considerat.
f) Coordinar l'SCSIE i executar els acords de la Junta General d'Usuaris
de l'SCSIE i de la comissió Científico-tècnica.
g) Coordinar el personal destinat a l'SCSIE.
h) Fer respectar les normes de funcionament de l'SCSIE.
i) Donar compte del funcionament de l'SCSIE al vice-rector
d'Investigació.
j) Recollir i canalitzar tots els suggeriments i queixes que puguen
exposar els coordinadors de les seccions, els usuaris i el personal tècnic
d'administració i serveis adscrit a l'SCSIE.
k) Elear les propostes de peticions d'infrastructura i adquisició de nou
equipament.
l) Elevar les propostes de modificació del reglament.
m) Proposar a la Junta de Govern, per a la seua aprovació, i amb
l'informe previ, si escau, de la comissió corresponent, el pla d'actuació
del Servei.

III.2. DEL COORDINADOR DE LA SECCIÓ.

Article 20. El coordinador de la secció és el responsable del
funcionament de la secció i l'encarregat de realitzar les gestions que
afecten aquesta.

Article 21. Serà designat pel director a proposta de la junta d'usuaris de
la secció corresponent, d'acord amb l'article 8, si bé es procedirà a la
seua substitució a petició pròpia o a proposta de la junta d'usuaris de la
secció.

Article 22. Són funcions del coordinador de la secció.

a) Exercir la representació de la secció en la Comissió Científico-
tècnica.
b) Procurar el bon funcionament de la secció i de les tècniques que li
siguen assignades.
c) Coordinar els usuaris i el personal tècnic, d'administració i serveis
adscrit a la secció.
d) Elevar al director els problemes sorgits en la secció.
e) Convocar les juntes d'usuaris de la secció.
f) Elevar a la Comissió científico-tècnica la proposta de peticions
d'infrastructura de la secció.
g) Elevar a la Comissió Científico-tècnica la proposta de distribució de



despeses de la secció.
h) Elaborar la memòria anual de la secció
i) Les que s'especifiquen al reglament intern de la secció.

III.3. DE LA COMISSIÓ CIENTÍFICO-TÈCNICA

Article 23. La Comissió Científico-tècnica és la responsable d'adoptar
les decisions necessàries per a aconseguir un bon funcionament de
l'SCSIE.

Article 24. És constituïda pel director de l'SCSIE, el coordinador de cada
secció, una representació addicional de les seccions segons el nombre
d'usuaris, el nombre de tècniques, el nombre d'equips i la inversió
realitzada i la utilització, elegits per les juntes d'usuaris de cada secció i
un representant del personal d'administració i serveis.

Article 25.- La composició de la Comissió Científico-tècnica es revisarà
cada tres anys i sempre que es produesca una alteració significativa en
les seccions.

Article 26. Són funcions de la Comissió Científico-tècnica:

a) Col.laborar amb el director en la direcció de l'SCSIE i amb
l'organització científico-tècnica de les diferents seccions de l'SCSIE.
b) Elaborar la proposta anual del pressupost de l'SCSIE d'acord amb el
que estableix l'apartat IV i la seua distribució.
c) Elaborar les propostes de modificació d'infrastructura i adquisició de
nou equipament a fi de millorar l'activitat i qualitat de l'SCSIE.
d) Revisar periòdicament les adscripcions a l'SCSIE d'usuaris interns i
externs.
e) Gestionar la destinació de residus i seguretat de l'SCSIE.
f) Elaborar les propostes de contractes de manteniment.
g) Elaborar els criteris generals d'imputació de despeses.

Article 27. Serà convocada pel director almeys tres vegades cada any i
sempre que ho requeresca el total de representants d'una secció o un
terç dels components de la Comissió.

III.4. DE LA JUNTA GENERAL D'USUARIS.

Article 28. Aquesta Junta és l'òrgan màxim de representació, decisió i
control de l'SCSIE, sense menyscabament de l'autonomia de les seccions
en les qüestions que els corresponga.



Article 29. És presidida pel vice-rector d'Investigació o personal que
delegue i constituïda per les persones següents:
a) El director de l'SCSIE.
b) els membres de la Comissió Científico-tècnica.
c) Un representant per cada unitat d'investigació i secció que siguen
usuaris interns habituals de l'SCSIE.

Article 30. Són funcions de la Junta General d'Usuaris:

a) Aprovar les propostes d'estructura i reglament de l'SCSIE.
b) Aprovar les propostes de modificació de l'adscripció del personal de
l'SCSIE a les diferents seccions.
c) Aprovar la proposta anual de pressupost de l'SCSIE.
d) Aprovar les propostes de reforma d'infrastructura de l'SCSIE.
e) Aprovar les propostes dels contractes de manteniment.
f) Aprovar els criteris generals per a la imputació de despeses als
usuaris.

Article 31. La Junta General d'Usuaris serà convocada almenys una
vegada a l'any i quan ho sol.licite el 20% dels membres o la Comissió
Científico-tècnica.

III.5. DE LES JUNTES D'USUARIS DE LES SECCIONS.

Article 32. Aquestes juntes són els òrgans de representació, decisió i
control dins de les seccions i es constituiran per a cada secció.

Article 33. Aquestes juntes són formades per:

a) el director de l'SCSIE.
b) el coordinador de la secció.
c) un representant per cada unitat d'investigació que siga usuari intern
habitual de la secció.
d) el personal tècnic, d'adminitració i serveis adscrit a la secció.

Article 34.  Són funcions de les juntes d'usuaris:

a) Elaborar i modificar les normes concretes de funcionament de la
secció.
b) Informar les propostes de modificació, increment o disminució del
personal tècnic especialitzat de la secció.
c) Informar sobre les propostes de modificació estructural de la secció.
d) Informar la proposta anual de pressupost de la secció i la seua
distribució.



e) Informar sobre les propostes de reforma d'infrastructura i
organització de la secció.
f) Revisar i fer públic anualment la relació d'unitats d'investigació que
són usuaris interns habituals de la secció.
g) Aprovar les normes per a la realització de treballs per als usuaris
externs.
h) Informar sobre les propostes dels contractes de manteniment.
i) Proposar i prioritzar les sol.licituds d'adquisició de nou equipament.

Article 35. Seran convocades pel director de l'SCSIE o el coordinador de
la secció, almenys una vegada cada any i sempre que ho requeresca el
30% dels membres o la totalitat dels usuaris d'una subsecció.

III.6. DEL RÈGIM DE CONSTITUCIÓ I VOTACIONS.

Article 36. La constitució dels òrgans col.legiats fixats al present
reglament,i el seu règim de convocatòries i votacions es regiran pel que
disposa el capítol II del títol II de la nova Llei de procediment
administratiu, llei 30/92, del 26 de novembre.

IV. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER.

IV.A. INGRESSOS.

Article 37. El pressupost de l'SCSIE és format per les partides següents:
a) L'assignació anual procedent del pressupost ordinari de la
Universitat de València.
b) Els ingressos procedents dels usuaris.
c) Subvencions específiques que s'obtinguen dels organismes públics
per a l'adquisició de nova infrastructura, com també la seua instal.lació
i manteniment.
d) Partides addicionals per a les despeses d'instal.lació i trasllat dels
equips.
e) Altres ingressos.

IV.B. DISTRIBUCIÓ.

Article 38.  La distribució del pressupost de l'SCSIE es farà en els
capítols següents:

a) Despeses de manteniments i reparació.
b) Despeses de funcionament.
c) Despeses de formació.



Article 39. El capítol de manteniment inclourà aquelles partides que
garantesquen la disponibilitat dels equips d'investigació a cada
moment.

Article 40. El capítol de funcionament inclourà aquelles partides
derivades de l'ús dels equips.

Article 41. El capítol de despeses de formació inclourà les despeses
derivades de la formació del personal tècnic, d'administració i serveis i
dels usuaris.

Article 42. Les despeses de manteniment hauran de ser garantides per
l'assignació del pressupost ordinari de la Universitat.

Article 43. Les despeses de funcionament i de formació hauran de ser
cobertes de forma compartida pel pressupost ordinari de la Universitat
i els ingressos procedents de la resta de les partides.

Article 44. La distribució del pressupost es farà en les seccions d'acord
amb els criteris següents:

a) Inversió realitzada.
b) Temps d'utilització.
c) Despeses necessàries per al funcionament i manteniment de cada
secció.
d) Nombre d'unitats d'investigació que les utilitzen.

Article 45. Els criteris generals pels quals s'establesquen els càrrecs
imputables als usuaris interns de l'SCSIE hauran de ser uniformes per a
totes les seccions. Els criteris particulars de cada secció hauran de ser
clarament especificats al seu reglament de règim intern.

Article 46. Els ingressos procedents dels càrrecs als usuaris en cada
secció revertiran a la secció que els genere.

Article 47. Les tarifes d'utilització de l'SCSIE es revisaran anualment a fi
d'assegurar complementàriament la utilització de l'equipament per part
dels usuaris interns i el pagament dels costos reals pels usuaris externs.

Article 48. La proposta de modificació del present reglament haurá de
ser presentada al director de l'SCSIE avalada per almenys el 25% dels
membres de la Junta General d'Usuaris. En aquest cas, el director
convocarà la Junta General d'Usuaris en el termini d'un mes i, si
s'aprova la modificació, el director n'informarà el vice-rector



d'Investigació perquè la Junta de Govern de la Universitat de València
l'estudie i, si escau, l'aprove.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

Transitòria 1

De conformitat amb el que estableix l'article 25, actualment la
representació total de cada secció en la Comissió Científico-tècnica és:

a) Secció de Microscòpia: 4 representants.
b) Secció de Raigs X: 3 representants.
c) Secció d'Espectroscòpia Atòmica i Molecular: 1 representant.
d) Secció de Ressonància magnètica Nuclear: 3 representants.
e) Secció d'Espectrometria de masses: 2 representants.
f) Secció de Seqüència: 2 representants.

Transitòria 2

En el moment de la seua aprovació per la Junta de Govern de la
Universitat de València, l'SCSIE disposa dels mitjans humans i materials
que es descriuen tot seguit:

Annex 1. Personal. L'SCSIE té adscrits tres tècnics superiors (un d'ells
amb contracte temporal), dos tècnics mitjans (ambdós amb contracte
temporal), un oficial de primera de laboratori, un oficial de segona de
laboratori, una funcionària subalterna i un auxiliar administratiu.

Annex 2. Equipament. L'SCSIE té l'instrumental que es detalla als fulls
adjunts.

DISPOSICIÓ FINAL.

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació per la
Junta de Govern de la Universitat de València.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

Queden derogats pel present Reglament, els reglaments corresponents
als serveis de Microscòpia Electrònica i d'Espectroscòpia (creats per
acord de Junta de Govern de data 21 d'octubre de 1986, modificat en
Junta de Govern de data 7 de novembre de 1989 i 28 de juny de 1990,
respectivament).

* * * * * * * * * *



APROVAT EN JUNTA DE GOVERN DEL 6 DE JULIOL DE 1995.


