MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL DEL PAS (RLT 2/2021)

En aquesta proposta de modificació s’atenen diferents canvis singulars, alguns dels quals
pràcticament consisteixen en l’execució d’acords adoptats prèviament en l’àmbit de la Mesa
Negociadora i en diferents acords dels òrgans de govern de la Universitat.
Dins d’aquest apartat es canvia l’adscripció de tots els llocs de l’antic Servei de Política Lingüística
per a adaptar-los a la seua nova denominació, Servei de Llengües i Política Lingüística, acordada
pel Consell de Govern de la Universitat el passat 1 de juny.
També s’inclouen en aquest apartat diferents transformacions previstes en el Servei de
Biblioteques i Documentació, arran de l’elaboració de l’estudi d’indicadors de càrregues de
treball i l’aprovació de la RLT 1/2018. No obstant això, s’han afegit en relació amb aquest servei
dues transformacions més: d’una banda, s’ha transformat una plaça d’administratiu vacant,
adscrita a la Biblioteca Històrica Mèdica, en auxiliar tècnic de biblioteca, per a adaptar-la a la
naturalesa de les seues funcions; por una altra, es crea una plaça de cap de secció de suport a la
investigació, per atendre noves necessitats del personal investigador, en aquest sentit un dels
objectius estratègics de la UV és “millorar la visibilitat de les activitats i resultats que reforcen el
prestigi de la institució”. La producció científica del personal investigador es mesura i s’avalua
amb una sèrie de criteris relacionats amb la quantitat i qualitat, com ara factor d’impacte, cites
rebudes, segell de qualitat de la FECYT, indexació en bases de dades i altres indicis de qualitat.
D’aquesta manera el Servei de Biblioteques i Documentació vol ajudar els investigadors de la UV
a aconseguir el màxim impacte amb els seus treballs publicats, a més, de contribuir a millorar la
visibilitat de la investigació de la universitat. També en execució de les previsions ja adoptades
en la modificació 1/2021 de la RLT, després de l’elaboració de l’estudi de càrregues de treball,
es transformen alguns llocs de treball adscrits al Servei d’Informàtica.
D’altra banda, es proposen una altra sèrie de modificacions per a reforçar l’estructura de
diferents serveis:
En el Servei de Contractació Administrativa es crea una nova plaça de cap de secció de
subministraments, amb l’objecte de diferenciar en dues seccions l’àrea de contractació de servei
i l’àrea de subministraments; aquesta proposta es conseqüència de l’increment del volum i la
complexitat de la contractació centralitzada, així con la necessitat d’especialització en els
diferents tipus de contractació administrativa, tant per a la gestió ordinària com per
l’aprofitament de les oportunitats d’adhesió i gestió d’acords marc.
Per altra banda, es transforma un lloc de treball de tècnic mitjà vacant, adscrit a la Gerència, en
cap d’unitat de gestió, adscrit al Servei de Contractació Administrativa, considerant el necessari
increment de la participació en contractes i acords marc centralitzats de l'Administració General
de l'Estat, la Generalitat Valenciana i de la mateixa Universitat de València; les necessitats de
detecció i coordinació en aquest àmbit entre la Gerència, el Servei de Contractació
Administrativa i la diversitat d’estructures usuàries que conformen la UV; i el contingut reial,
directament relacionat amb l’atenció i gestió de contractes centralitzats d’un lloc de treball
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vacant aconsellen aquesta transformació que permetrà adequar el lloc a les funcions i
necessitats reials així com integrar-lo en el servei central amb els recursos administratius
necessaris per a facilitar aquesta tasca.
Amb la finalitat de reforçar la qualificació professional de la Unitat Tècnica, en ocasió de la
vacant del lloc de subdirector per jubilació, s’opta per transformar aquest lloc en una plaça de
cap de de secció, classificada en el grup A, subgrup A1, corresponent a l’escala d’arquitectura.
En el Servei de RRHH-PAS es transforma una plaça d’administratiu en un tècnic mitjà de gestió,
amb una capacitació lingüística en anglès (B2). La finalitat és atendre principalment les noves
necessitats de contractació de personal investigador en el marc del segell HRS4R d’excel·lència
en investigació i la publicació de convocatòries en la plataforma EURAXESS.
Es creen dues places de cap d’unitat de gestió a les USI de Burjassot-Paterna i Tarongers. Els
estudis d’indicadors de càrregues de treball han posat de manifest la necessitat d’ampliar els
recursos estructurals destinats a aquestes unitats que ja reberen una dotació de recursos al
2016, que és encara insuficient per a atendre les seues necessitats de gestió ordinària. Amb
aquesta dotació estructural es pretén una major organització del treball i la possibilitat
d’estabilitzar els equips de treball.
Finalment, es proposa també la transformació d’una plaça d’auxiliar de serveis en administratiu
en l’administració del Rectorat, que també incorpora al seu àmbit de gestió l’edifici que ocupava
la Facultat d’Infermeria.
Amb la idea d’homologar a la resta de la plantilla determinades places es crea un lloc de treball
de cap de secció al capdavant de la unitat administrativa de Secretaria General, per
transformació de la plaça vacant de Responsable Administratiu i es modifica com a tècnic
superior de gestió un lloc adscrit al Servicio d’Informàtica.
Finalment, es reforça la plantilla de coordinadors de servei transformant places d’auxiliar en el
següents destins: Servei d’Esports, amb la finalitat d’atendre específicament les necessitats de
les instal·lacions del Servei al Campus de Tarongers, que mancava d’aquesta figura i SCSIE, per a
atendre específicament les instal·lacions de l’edifici Jeroni Muñoz, la coordinació general del
qual s’efectuarà des d’aquest servei.
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MODIFICACIÓ 2/2021 DE LA RLT
1. CANVI DENOMINACIÓ DE SERVEI
En aplicació de l’acord de Consell de Govern d’1 de juny de 2021 (ACGUV 118/2021) el Servei
de Política Lingüística passa a denominar-se Servei de Llengües i Política Lingüística.
Per tant, queden adscrits al nou servei els següents llocs de treball: 1370, 1371, 1372, 1373,
1374, 1375, 1376, 1379, 1381, 1382, 1383, 1384, 1750, 2020, 2029, 2283, 2284, 2473, 2475 i
2522.

2. TRANSFORMACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
2.1. En la proposta de reestructuració del Servei de Biblioteques i Documentació prevista en
la modificació de la RLT 1/2018, (aprovada per ACSUV 2018/349 de 17 de juliol), es van
deixar pendents actuacions que s'havien d'executar quan els llocs de treball es quedessin
vacants sense haver de reservar el lloc de treball. Per això s'aborden les següents
modificacions:
2.1.1. En quedar vacant per jubilació el lloc de treball nº 788, denominat administratiu/va
(AG), classificats com a C1 16 E23, i adscrit a la Biblioteca de Ciències Socials
“Gregori Maians”, es transforma en el lloc nº 2537, denominat auxiliar tècnic de
biblioteca (AE), classificat com C1 16 E23 i amb la mateixa destinació.
2.1.2. En quedar vacant per jubilació el lloc de treball nº 412, denominat administratiu/va
(AG), classificat com a C1 16 E23, i adscrit a la Biblioteca d’Humanitats “Joan Reglà”,
es transforma en el lloc nº 2541, denominat auxiliar tècnic de biblioteca (AE), amb
la mateixa classificació i destinació al Servei de Biblioteques i Documentació
(Biblioteca d’Educació “Maria Moliner”).
2.1.3. En quedar vacant per jubilació el lloc de treball nº 411, denominat administratiu/va
(AG), classificat com a C1 16 E23, i adscrit a la Biblioteca d’Humanitats “Joan Reglà”,
es transforma en el lloc nº 2559, denominat auxiliar tècnic de biblioteca (AE), amb
la mateixa classificació i destinació.
Les transformacions dels apartats 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 no comporten modificació
pressupostària per haver-se realitzat reserva de crèdit en l'acord ACSUV 2018/349.
2.1.4. En quedar vacant per jubilació el lloc de treball nº 461, denominat auxiliar de serveis
bibliogràfics (AG), classificat com a C2 14 E18, i adscrit a la Biblioteca d’Humanitats
“Joan Reglà”, es transforma en el lloc nº 2571, denominat auxiliar tècnic de
biblioteca (AE), classificat com a C1 16 E23, adscrit a la Biblioteca d’Educació “Maria
Moliner”. Aquesta transformació comporta modificació pressupostària per tenir el
lloc creat un cost superior.

3
MODIFICACIÓ 2/2021 RLT

2.2. El lloc de treball nº 2325, denominat administratiu/va (AG), classificat com a C1 16 E23,
adscrit al Servei de Biblioteques i Documentació (Biblioteca Històric medica "Vicent Peset
Llorca”) es transforma en el lloc nº 2560, denominat auxiliar tècnic de biblioteca (AE),
amb la mateixa classificació i destinació. Aquesta transformació no comporta modificació
pressupostària per tenir el lloc creat el mateix cost.
2.3. En quedar vacant per jubilació els llocs de treball nº 996 i 1490, denominats
administratiu/va (AG), classificats com a C1 16 E23, adscrits a la Biblioteca Històrica i al
Servei de Biblioteques i Documentació respectivament, es transformen, en els llocs nº
2561 i nº 2562 denominats ajudants de biblioteca (AE), classificats com A2 20 E35 i
destinats, cadascun d'ells, en la mateixa ubicació. Aquesta transformació comporta
modificació pressupostària per tenir els llocs creats un cost superior.
2.4. En quedar-se vacant per jubilació, el lloc de treball nº 1681 denominat tècnic superior
de restauració (AE), classificat com a A1/A2 20 E42 i adscrit al Servei de Biblioteques i
Documentació canvia la seua classificació a A1 20 E42 amb la mateixa destinació i sense
modificació pressupostària.
2.5. En quedar-se vacant el lloc de treball nº 2253, denominat tècnic/a mitjà/a de gestió,
classificat com A2 20 E35, adscrit a la Gerència (Edifici de Rectorat) es transforma, en el
lloc nº 2539, denominat cap d’unitat de gestió (AG), classificat com A2/C1 20 E35, adscrit
al Servei de de Contractació Administrativa. Aquesta transformació no comporta
increment pressupostari.
2.6. En quedar-se vacant per jubilació el lloc de treball nº 1427, denominat sot/a director/a
de la unitat tècnica, classificat com a A2 24 E46, adscrit a Gerència (Unitat Tècnica), es
transforma en el lloc de treball nº 2558, denominat cap de secció de la Unitat Tècnica i
classificació A1 24 E46 amb la mateixa destinació. Aquesta transformació comporta
modificació pressupostària per tenir el lloc creat un cost superior.
2.7. En quedar-se vacant per jubilació el lloc de treball nº 852 denominat administratiu/va
(AG), classificats com a C1 16 E23, adscrit a Gerència (Servei de Recursos Humans PAS),
es transforma en el lloc nº 2563 denominat tècnic mitjà (AG), classificats com A2 20 E35
i mateixa destinació. Aquesta transformació comporta modificació pressupostària per
tenir els llocs creats un cost superior.
2.8. En quedar-se vacant per jubilació el lloc de treball nº 976 denominat Responsable
Administratiu de la Secretaria General (AG), classificat com a A2 22 E35 i adscrit a la
Secretaria General es transforma en el lloc nº 2564, denominat Cap de Secció,
classificat com A1 24 E46 (AG) amb la mateixa destinació. Aquesta transformació si
que comporta modificació pressupostària per tenir els llocs creats un cost superior.
2.9. El lloc de treball nº 2310 denominat tècnic superior de base de dades (AE), classificat
com a A1 20 42, adscrit al Servei d’informàtica es transforma en el lloc nº 2538
denominat tècnic superior de gestió administrativa (T), amb la mateixa classificació i
destinació, afegint en formació específica el codi 5 “Grau en dret o Llicenciatura en
dret”. No comporta increment pressupostari.
4
MODIFICACIÓ 2/2021 RLT

2.10. En la proposta de reestructuració del Servei d’Informàtica prevista en la modificació de
la RLT 1/2021, (aprovada per ACSUV 2021/1 de 19 d’abril), es van deixar pendents
actuacions que s'havien d'executar quan els llocs de treball es quedassen vacants sense
haver de reservar el lloc de treball. Per això s'aborda la següent modificació
2.10.1. En quedar vacant per jubilació el lloc de treball nº 1305, denominat auxiliar de
serveis (AG), classificats com a C2 14 E18, es transforma en el lloc nº 2565,
denominat Analista de Sistemes (AE), classificat com A1 22 E46 i amb la mateixa
destinació. El cost pressupostari d’aquesta transformació, ja ha estat reservat en
el acord (ACSUV 2021/1 de 19 d’abril).
2.10.2. Per necessitats institucionals el lloc de treball nº 634, denominat operador/a
informàtic (AE), classificat com a C1 18 E26, adscrit al Servei d’Informàtica es
transforma, en el lloc nº 2540, denominat analista programador (AE), classificat
como A2 20 E35, amb la mateixa destinació. Aquesta transformació comporta
modificació pressupostària per tenir el lloc creat un cost superior. El cost
pressupostari d’aquesta transformació, ja ha estat reservat en el acord (ACSUV
2021/1 de 19 d’abril).
2.11 Per necessitats Institucionals i trobant-se vacant el lloc de treball nº 1049, denominat
auxiliar de serveis, classificat como C2 14 E18, adscrit a la Gerència (Edifici de Rectorat)
es transforma en el lloc nº 2568, denominat administratiu/va classificat com C1 16 E23,
amb la mateixa destinació. Aquesta transformació comporta modificació
pressupostària per tenir el lloc creat un cost superior.
2.12 Per necessitats Institucionals i trobant-se vacant el lloc de treball nº 802, denominat
auxiliar de serveis, classificat como C2 14 E18, adscrit al Servei d’Esports es transforma
en el lloc nº 2569, denominat coordinador/a de serveis, classificat com C1/C2 16 E23,
amb la mateixa destinació. Aquesta transformació comporta modificació
pressupostària per tenir el lloc creat un cost superior.
2.13 Per necessitats Institucionals i trobant-se vacant el lloc de treball nº 142, denominat
auxiliar de serveis, classificat como C2 14 E18, adscrit a la Biblioteca de Ciències Gregori
Maians (SBD), es transforma en el lloc nº 2570, denominat coordinador/a de serveis,
classificat com C1/C2 16 E23, adscrit al Servei Central de Suport a la Investigació
Experimental (SCSIE). Aquesta transformació comporta modificació pressupostària per
tenir el lloc creat un cost superior.

3. CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
3.1 Per necessitats institucionals es crea el lloc de treball nº 2566, denominat cap de secció de
subministraments (AG), classificat com A1 24 E46 i adscrit a la Gerència, Servei de
Contractació Administrativa. Aquesta transformació comporta modificació pressupostària.
3.2 Per necessitats institucionals es crea en el lloc de treball nº 2567, denominat cap de secció
de suport a la investigació (AE), classificat com A1 24 E46 i adscrit al Servei de Biblioteques
i Documentació. Aquesta transformació comporta modificació pressupostària.
3.3 Per necessitats institucionals es crea en el lloc de treball nº 2572 i 2573, denominats cap
d’unitat de gestió, classificats com a A2/C1 20 E35, adscrits a l’USI de Tarongers i a l’USI de
Burjassot-Paterna, respectivament. Aquesta transformació comporta modificació
pressupostària.
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4. CANVI DE DENOMINACIÓ
Canvien la seua denominació els següents llocs de treball. Cap d’aquests canvis comporta
modificació pressupostària.
4.1. El lloc de treball nº 822 denominat Secretari/ària Director/a, adscrit a la Facultat de
Magisteri, canvia la seua denominació a Secretari/ària Degà/na.
4.2. El lloc de treball nº 899 denominat Secretari/ària Director/a, adscrit a la Facultat
d’Infermeria i Podologia, canvia la seua denominació a Secretari/ària Degà/na.
4.3. El lloc de treball nº 918 denominat Secretari/ària Director/a, adscrit a la Facultat de
Fisioteràpia, canvia la seua denominació a Secretari/ària Degà/na.
4.4. El lloc de treball nº 1160, denominat Cap de Secció de Serveis i Subministraments,
canvia la seua denominació a Cap de Secció de Serveis.

5. MODIFICACIONS DE CODIS EN ELS APARTATS DE DIVERSOS LLOCS DE TREBALL
5.1. A l’apartat de codis d’observacions:
Es suprimeix
 Al lloc de treball nº 1 el codi 2: “Ocupada per funcionari/ària. adm. gral. grup B, a
extingir”.
 Al lloc de treball 1681 el codi 21: “Titulació específica en convocatòria”.
S’afegeix:
 El codi 36 “Ocupat per personal interí (funcionari o laboral) de 58 anys o més” als
llocs de treball 136, 596, 785, 1184, 1357, 1361, 1499 i 1581.
5.2. A l’apartat de titulació acadèmica:
Es suprimeix el codi 2 al lloc de treball nº 1681.
5.3. A l’apartat de codis de formació específica:
Es suprimeix:
 Al lloc de treball nº 1747 el codi 34: ““Coneixement d’angles nivell B2 de l’escola
oficial d’idiomes equivalent”
S’afegeix:
 Al lloc de treball nº 2538 el codi 5: “Grau o llicenciatura en Dret”.
 Al lloc de treball nº 2563 el codi 34: “Coneixement d’angles nivell B2 de l’escola
oficial d’idiomes equivalent.
Es crea el codi 41 de formació específica: “Curs de capacitació per a supervisors/es i
operadors/es de instal·lacions radioactives homologat pel CSN”.
Es suprimeix:
 Al lloc de treball nº 1893 el codi 30: Llicència de supervisor/a d’instal·lacions
radioactives (RD 35/2008).
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S’afegeix:
 Al lloc de treball nº 1893 el codi 41: “Curs de capacitació per a supervisors/es i
operadors/es de instal·lacions radioactives homologat pel CSN”.
5.4. A l’apartat de mèrits preferents:
Es suprimeix :
 Al lloc de treball nº 2499 el codi 38: “Grau o llicenciatura en Conservació i
Restauració de Bens Culturals o titulació equivalent”
 Al lloc de treball nº 1681 el codi 23: “Grau o llicenciatura en Conservació i
Restauració de Bens Culturals o titulació equivalent”.

6. CORRECCIÓ D’ERRADES
Havent-se detectat una errada en la documentació aportada junt amb la modificació 1/2021, en
concret al full 1 corresponent al cost pressupostari de la RLT, es procedeix a la substitució
d’aquest pel document que s’adjunta.
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COST PRESSUPOSTARI DE LA MODIFICACIÓ DE RLT 1/2021
COST UNITAT
Denominació

N. Llocs Classificació

Es creen els llocs de treball nº 2545 y 2546 denominats
analista de sistemes/aplicacions (AE), classificat com A1 22
E46.

2

A22 E46

Es crea el lloc de treball nº 2547 denominat analista
programador (AE) classificat com A2 20 E35.

1

Es crea el lloc de treball nº 2548, denominat operador
informàtica (AE), classificat com C1 18 E26.

1

El lloc de treball nº 1304, denominat auxiliar de serveis
classificat com a C2 14 E18, es transforma en el lloc nº 2542
, denominat analista de sistemes classificat com A1 22 E46.

1

El lloc de treball nº 1299, denominat cap d’unitat de gestió
classificat com a A2/C1 20 E35 es transforma en el lloc nº
2544 tècnic superior de gestió administrativa (AG)
classificat com A1 20 E42.

1

De A2/C1 20
E35
a A1 20 E42

El lloc de treball nº 2279, denominat cap de tècnic de
projectes de gestió, classificat com a A1 28 E48 es
transforma en el lloc nº 2535, cap de secció (AE) classificat
com A1 24 E46

1

De A1 28 E48
a A1 24 E46

Diferència
retribucions

SS

COST TOTAL PLACES
TOTAL
(Ret. +SS)

Diferència en
retribucions

SS

TOTAL
(Ret.+SS)

44.331,41 € 12.013,81 € 56.345,23 €

88.662,83 € 24.027,63 € 112.690,45 €

A2 20 E35

33.233,19 € 9.006,19 €

42.239,38 €

33.233,19 €

9.006,19 €

42.239,38 €

C1 18 E26

26.810,08 €

7.265,53 €

34.075,61 €

26.810,08 €

7.265,53 €

34.075,61 €

De C2 14 E18 a
22.344,15 €
A1 22 E46

6.055,26 €

28.399,41 €

22.344,15 €

6.055,26 €

28.399,41 €

5.845,61 €

1.584,16 €

7.429,77 €

5.845,61 €

1.584,16 €

7.429,77 €

-6.743,51 €

-1.827,49 €

-8.571,01 €

-6.743,51 €

-1.827,49 €

-8.571,01 €

COST PRESSUPOSTARI 170.152,34 € 46.111,28 € 216.263,63 €

Aquest document substitueix al full 1 de la documentació corresponent a la modificació RLT 1/2021
1

COST PRESSUPOSTARI DE LA MODIFICACIÓ DE RLT 2/2021
COST UNITAT
Denominació
El lloc de treball nº 788, denominat administratiu/va
classificat com a C1 16 E23 es transforma en el lloc nº
2537, denominat auxiliar tècnic de biblioteca,
classificat com C1 16 E23.
El lloc de treball nº 412 denominat administratiu/va
classificat com a C1 16 E23 es transforma en el lloc nº
2541 denominat auxiliar tècnic de biblioteca,
classificat com C1 16 E23.
El lloc de treball nº 411 denominat administratiu/va
classificat com a C1 16 E23 es transforma en el lloc nº
2559 denominat auxiliar tècnic de biblioteca,
classificat com C1 16 E23.
El lloc de treball nº 461 denominat auxiliar de serveis,
classificat com C2 14 E18, es transforma en el lloc nº
2571, denominat auxiliar tècnic de biblioteca (AE),
classificat com a C1 16 E23, .
El lloc de treball nº 2325 denominat administratiu/va
classificat com a C1 16 E23 es transforma en el lloc nº
2560 denominat auxiliar tècnic de biblioteca,
classificat com C1 16 E23.

N. Llocs

Classificació

Diferència retribucions

SS

TOTAL
(Ret. +SS)

COST TOTAL PLACES
Diferència
TOTAL
SS
retribucions
(Ret.+SS)

1

No comporta modificació pressupostària. Reserva de crèdit en l'acord ACSUV 2018/349
(Modificació RLT 1/2018)

0,00 €

1

No comporta modificació pressupostària. Reserva de crèdit en l'acord ACSUV 2018/349.
(Modificació RLT 1/2018)

0,00 €

1

No comporta modificació pressupostària. Reserva de crèdit en l'acord ACSUV 2018/349.
(Modificació RLT 1/2018)

0,00 €

1

1

De C2 14 E18 a
C1 16 E23

3.511,64 €

951,65 €

4.463,29 €

3.511,64 €

951,65 €

No comporta increment pressupostari per tenir el lloc creat la mateixa classificació.

4.463,29 €

0,00 €

Els llocs de treball nº 996 i 1490 denominats
administratiu/va classificats com a C1 16 E23 es
transformen en els llocs nº 2561 y 2562 denominats
ajudant de biblioteca, classificats com A2 20 E35

2

El lloc de treball nº 1681 denominat tècnic/a de
restauració (AE) classificat com a A1/A2 20 E42 canvia
la seua classificació a A1 20 E42 .

1

No comporta increment pressupostari per tenir el lloc creat la mateixa classificació.

0,00 €

El lloc de treball nº 2253, denominat tècnic/a mitjà/a
de gestió, classificat com A2 20 E35 es transforma, en
el lloc nº 2539, denominat cap d’unitat de gestió
classificat com A2/C1 20 E35.

1

No comporta increment pressupostari per tenir el lloc creat la mateixa classificació.

0,00 €

De C16 E23 a
A2 20 E35

7.835,50 €

2.123,42 €

9.958,92 €

15.671,00 €

4.246,84 €

19.917,84 €

1

COST PRESSUPOSTARI DE LA MODIFICACIÓ DE RLT 2/2021
COST UNITAT
Denominació

N. Llocs

Classificació

El lloc de treball nº 1427, denominat sota director/a
de la unitat tècnica, classificat com a A2 24 E46 es
transforma en el lloc de treball nº 2558, denominat
cap de secció de la Unitat Tècnica i classificació A1 24
E46.

1

El lloc de treball nº 852 denominat administratiu/va
classificat com a C1 16 E23 es transforma en el lloc nº
2563 denominat tècnic/a mitjà de gestió
administrativa (AG), classificat com A2 20 E35.

COST TOTAL PLACES
Diferència
TOTAL
SS
retribucions
(Ret.+SS)

Diferència retribucions

SS

TOTAL
(Ret. +SS)

De A2 24 E46 a
A1 24 E46

1.939,18 €

525,52 €

2.464,70 €

1.939,18 €

525,52 €

2.464,70 €

1

De C16 E23 a
A2 20 E35

7.835,50 €

2.123,42 €

9.958,92 €

7.835,50 €

2.123,42 €

9.958,92 €

El lloc de treball nº 976 denominat resp. Adm.
Secretaria General (AG), classificats com a A2 22 E35,
es transforma en el lloc nº 2564 denominat cap de
secció (AG) classificat com A1 24 E46.

1

De A2 22 E35 a
A1 24 E46

3.035,48 €

14.236,51 €

El lloc nº 2310 denominat tècnic superior de base de
dades (AE), classificat com a A1 20 42 es transforma en
el lloc nº 2538 denominat tècnic superior de gestió
administrativa (T), amb la mateixa classificació

1

No comporta increment pressupostari per tenir el lloc creat la mateixa classificació.

0,00 €

El lloc de treball nº 1305 denominat auxiliar de serveis
classificat com a C2 14 E18 es transforma en el lloc nº
2565 denominat analista de sistemes, classificat com
A1 22 E46.

1

No comporta modificació pressupostària. Reserva de crèdit en l'acord ACSUV 2021/1, de 19 d'abril

0,00 €

El lloc de treball nº 634, denominat operador/a
informàtic classificat com a C1 18 E26 es transforma,
en el lloc nº 2540, denominat analista programador
classificat como A2 20 E35.

1

No comporta modificació pressupostària. Reserva de crèdit en l'acord ACSUV 2021/1, de 19 d'abril

0,00 €

El lloc de treball nº 1049 denominat auxiliar de serveis
classificat com a C2 14 E18 es transforma, en el lloc nº
2568 denominat administratiu/va classificat como C1
16 E23.

1

De C2 14 E18 a
C1 16 E23

11.201,00 €

3.511,64 €

3.035,48 €

951,65 €

14.236,51 €

4.463,29 €

11.201,00 €

3.511,64 €

951,65 €

4.463,29 €

2

COST PRESSUPOSTARI DE LA MODIFICACIÓ DE RLT 2/2021
COST UNITAT
Denominació

N. Llocs

Classificació

Els llocs de treball nº 802 i 142 denominats auxiliar de
serveis classificats com a C2 14 E18 es transformen, en
els llocs nº 2569 i 2570 denominats coordinador/a de
serveis, classificats como C1/C2 16 E23.

2

Es crea el lloc de treball nº 2566, denominat cap de
secció de subministraments, classificat com A1 24 E46

COST TOTAL PLACES
Diferència
TOTAL
SS
retribucions
(Ret.+SS)

Diferència retribucions

SS

TOTAL
(Ret. +SS)

De C2 14 E18 a
C1 16 E23

3.511,64 €

951,65 €

4.463,29 €

7.023,28 €

1.903,31 €

8.926,59 €

1

A1 24 E46

45.919,76 €

12.444,26 €

58.364,02 €

45.919,76 €

12.444,26 €

58.364,02 €

Es creen els lloc de treball nº 2572 i 2573, denominats
cap d'unitat de gestio, classificats com A2/C1 20 E35.

2

A2/C1 20 E35

33.532,29 €

9.087,25 €

42.619,54 €

67.064,57 €

18.174,50 €

85.239,07 €

Es crea el lloc de treball nº 2567, denominat cap de
secció de suport a la investigació classificat com A1 24
E46

1

A1 24 E46

45.919,76 €

12.444,26 €

58.364,02 €

45.919,76 €

12.444,26 €

58.364,02 €

209.597,34 €

56.800,89 €

266.398,25 €

COST PRESSUPOSTARI

3

