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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE 

LLOCS DE TREBALL DEL PAS (RLT 2/2022) 

 

 

La present modificació de  la RLT  té per objecte  l’adequació de  la mateixa  a  les  estructures de  la 

Universitat de València.  

Per Decret 33/2015, de 20 de març, del Consell, es va autoritzar la creació de l’Escola de Doctorat de 

la Universitat  de  València,  encara  que  amb  una  estructura  acadèmica  ja  consolidada,  els  serveis 

administratius de  la mateixa estaven sent atesos pel Servei d’Estudiants. Amb aquesta modificació, 

l’Escola passa a tindre adscrita  la seua pròpia plantilla de PAS,  la qual cosa  juntament amb  la seua 

estructura acadèmica  la converteix en un Centre que pot exercir  les seues funcions dins de  l’àmbit 

d’autonomia funcional que li correspon. 

També té incidència en la plantilla del Servei d’Estudiants que els Màsters de Secundària i d’Educació 

Especial passen a gestionar‐se per la Facultat de Magisteri i per la Facultat de Filosofia i Ciències de 

l’Educació, respectivament. Es reforça la plantilla de Magisteri amb tres places d’administratives/as, 

després d’actualitzar els estudis d’índex de càrregues de treball dels centres, de manera parcial, a partir 

de  la seua última actualització al desembre de 2020  i  integrant  les dades actuals corresponents als 

màsters de nova adscripció. Tot això sense perjudici d’una nova revisió que hauria d’efectuar‐se ja en 

el pròxim curs amb les dades del present, ja no condicionat per la pandèmia del COVID‐19 que ha tingut 

un efecte distorsionador en els indicadors. 

En aplicació de  l‘acord de Consell de Govern 206/2022, pel qual es  transforma el Centre  “Sanchis 

Guarner”,  es  procedeix  a  potenciar  l’estructura  del  Servei  de  Formació  Permanent  i  Innovació 

Educativa amb una plaça de cap de servei, alhora que se suprimeix l’adscripció al mateix de la Unitat 

de Qualitat, a  la qual es dota d’una plaça de cap de secció. D’altra banda, es crea una unitat per a 

l’administració dels edificis de Serpis, que puga coordinar millor l’atenció dels edificis de la parcel∙la. 

Finalment, en la mateixa línia d’altres modificacions anteriors de la RLT, es crea una plaça de cap de 

servei en el Servei de Publicacions per a reforçar l’estructura administrativa i directiva de l’esmentat 

servei.   
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MODIFICACIÓN 2/2022 DE LA RLT 
 

 

1. CANVIS D’ADSCRIPCIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

1.1. Per necessitats institucionals, i segons ACGUV 206/2022, de data 29 de setembre de 2022, el 
Centre  de  Formació  i Qualitat  "Manuel  Sanchis Guarner”  es  transforma  en  el  Centre  de 
Formació  i  Innovació  Educativa  "Manuel  Sanchis  Guarner”.  En  conseqüència  canvien 
d’adscripció dels llocs de treball que es detallen a continuació: 

1.1.1. Queden adscrits al Servei de Formació Permanent  i  Innovació Educativa els següents 

llocs de treball: 

- Llocs  nº  2680,  cap  de  servei  de  Formació  Permanent  i  Innovació  Educativa  (T), 

classificat com a A1 28 E50 i nº 1974, cap tècnic de formació del PAS, classificat com 

A1 24 E48. 

- Llocs nº 1520, 1925, i 2575 (AE), denominats tècnic superior de formació, classificats 

com A1 20 E42. 

- El lloc de treball nº 2228, denominat tècnic mitjà gestió (AG) classificat com A2 20 

E35. 

- El lloc nº 2635 (AE) denominat tècnic mitjà de dinamització (TIC), classificat com A2 

20 E35. 

- Els llocs nº 1389, (AG) cap d’unitat de gestió de formació permanent, classificat com 

A2/C1 20 E35. 

- Els llocs nº 888, 1026, 2060, 1393, 1392, 1390, 1391 administratiu/va, classificats com 

a C1 16 E23. 

1.1.2. Queden adscrits a Administració Serpis, els següents llocs de treball: 

- Lloc nº 1741, administrador/a (AG), classificat com A2 22 E46. 

- Lloc nº 2183, coordinador/a de serveis (AG), classificat com C1/C2 16 E23, 

- Lloc nº 1303 administratiu/va, classificats com C1 16 E23. 

- Lloc nº 1385, auxiliar de  serveis,  classificat  com a C2 14 E18, que  canvia  la  seua 

adscripció de la Unitat de Suport a Instituts de Tarongers a Administració Serpis. 

1.1.3. Queden adscrits a Gerència, Unitat de Qualitat, els següents llocs de treball: 

- El lloc nº 1923, tècnic/a superior d’avaluació institucional i qualitat i el 1924, tècnic 

superior d’anàlisi de dades, tots dos AE i classificació A1 20 E42. 

- Els llocs nº 2636, 2637 i 2638, tècnic/a mitjà de planificació, anàlisi i avaluació, perfil 

avaluació i qualitat, i el lloc nº 2641, tècnic/a mitjà de planificació, anàlisi i avaluació, 

perfil anàlisi de dades, tots ells AE i classificació A2 20 E35. 

- El lloc 2057, administratiu, classificat com a C1 16 E23. 
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1.2. Queden adscrits a la Escola de Doctorat els següents llocs  

Per tant, queden adscrits a  la mateixa els següents  llocs de treball: 1127, 1135, 1151, 1178, 

1530, 2051, 2164, 2193, 2338, 2426, 2471 i 2679. 

El lloc de treball nº 1127, cap d’unitat de gestió de beques (AG) classificat com A2/C1 20 E35 
adscrit canvia la seua denominació a cap d’unitat de gestió. 

1.3. Com a conseqüència de  la  integració en  la Facultat del Magisteri del Màster de Secundaria, 

canvien la seua adscripció del Servei d’Estudiants a la Facultat els llocs de treball nº 2277, 2274 

i 2267, administratiu/va i classificats com a C1 16 E23. 

1.4. Per necessitats  institucionals, el  lloc de treball nº 2527, tècnic/a superior d’informació‐ perfil 

màrqueting (AE), classificat com A1 20 E42 adscrit al Servei de Publicacions, passa a estar adscrit 

a la Gerència, Unitat Web i Màrqueting. 

 

2. TRANSFORMACIO DE LLOCS DE TREBALL 

2.1. Per necessitats  institucionals, el  lloc de  treball nº 1439 denominat oficial de manteniment, 
adscrit al Servei de Manteniment i classificat com a C 16 E15, es transforma en el lloc nº 2680, 
cap de servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (T), classificat com a A1 28 E50. 
Aquesta  transformació comporta modificació pressupostària per  tenir el  lloc creat un cost 
superior. 

2.2. Per necessitats institucionals, el lloc de treball nº 2224 denominat coordinador de serveis (AG), 
classificat  com a C1/C2 16 E23 adscrit al Servei d’Estudiants, es  transforma, amb ocasió de 
vacant, en el lloc nº 2267, denominat administratiu/va, classificat com C1 16 E23 amb destinació 
a la Facultat de Magisteri. Aquesta transformació no comporta increment pressupostari. 

2.3. Per necessitats institucionals, el lloc de treball nº 1130, cap d’unitat de gestió de mecanització 
(AG), classificat com A2/C1 20 E35, adscrit al Servei d’Estudiants, es transforma en el lloc nº 
2678, denominat analista programador  (AE)  classificat  com A2 20 E35  i mateixa adscripció. 
Aquesta transformació no comporta increment pressupostari. 

2.4. Per necessitats institucionals, el lloc de treball 1615, cap de secció d’estudis de postgrau (AG), 
classificat com A1 24 E46, adscrit al Servei d’Estudiants, es  transforma en el  lloc nº 2679, 
denominat administrador/a (AG) amb la mateixa classificació i canvi d’adscripció a la Escola de 
Doctorat. Aquesta transformació no comporta increment pressupostari. 

 

3. CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL  

3.1. Per necessitats institucionals, es crea el lloc de treball nº 2681, cap de servei de publicacions 
(T),  classificat  com  A1  28  E50,  adscrit  al  Servei  de  Publicacions.  Aquesta  transformació 
comporta increment pressupostari. 
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3.2. Per necessitats institucionals, es crea el lloc de treball nº 2682, cap de secció (AE) classificat 
com A1 24 E46, adscrit a  la Gerència, Unitat de Qualitat. Aquesta transformació comporta 
increment pressupostari. 

 

4. CANVI DE DENOMINACIÓ 

4.1. Els següents llocs de treball, adscrits al Servei d’Estudiants: nº 1176 Cap d’Unitat de gestió de 

Títols, nº 1125 Cap d’Unitat de gestió de Tercer Cicle, 1124 Cap d’Unitat de gestió de Títols 

Propis, nº 1126 Cap d’Unitat de gestió Estudiants i el nº 2087 Cap d’Unitat de gestió d’Accés, 

canvien  la  seua  denominació  a  cap  d’unitat  de  gestió  (AG)  amb  la mateixa  destinació  i 

classificació. 

 
 


