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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE 

LLOCS DE TREBALL DEL PAS (RLT 3/2019) 
 

Aquesta modificació de la RLT, que té un caràcter molt parcial i està fonamentalment dirigida a l'execució 

d'anteriors modificacions, ja aprovades, en les quals es van dotar llocs més qualificats per costos 

diferencials que requerien de processos de provisió previs, ja celebrats o, com en el cas del Servei de 

Biblioteques i Documentació o el Servei d’Informàtica, s'havia efectuat una planificació prèvia de 

transformació de places a mesura que anaren quedant vacants. Aquestes accions ja van ser justificades 

en les precedents modificacions de RLT que s'identifiquen en aquest document i que van ser prèviament 

negociades i aprovades pels òrgans competents. 

*** 

Es proposen també dues modificacions de llocs de treball vacants: En el Servei d’informàtica es denomina 

un lloc com a Responsable del sistema de seguretat en la informació. En 2018 la Universitat de València 

va obtindre la certificació ENS (l'única juntament amb les de Granada i UJI), que garanteix la que s'han 

pres les mesures de seguretat de la informació i els serveis electrònics que la UV posa a la disposició de 

la Comunitat Universitària i la ciutadania en general. El Esquema Nacional de Seguretat, concep la 

seguretat com una activitat integral, on no caben actuacions puntuals, sinó que es tracta de la posada en 

marxa de bones pràctiques i protocols. Entre ells, el ENS enumera una sèrie de perfils de treballs que han 

d'existir en totes les organitzacions, entre elles, el Responsable del Sistema de Seguretat de la Informació, 

a cobrir per una persona amb dedicació segregada de les funcions pròpies d'un analista de sistemes, 

aplicacions i comunicacions, amb la finalitat de garantir la independència de les seues actuacions.  

També es proposa la transformació d’una plaça de tècnic especialista d’informació, en tècnic mitjà 

d’administració general, per tal de reforçar la plantilla del Sedi en l’àmbit de la gestió, ateses les funcions  

que té encomanades el Servei, els projectes que desenvolupa i els requeriments de l’administració actual. 

Aquest transformació continua en la línia reconduir per al present i per al futur una escala exclusiva 

d’aquest servei i que no té al darrere un perfil professional suficientment diferenciat. La seua existència 

cal buscar‐la més en els inicis dels serveis d’informació universitaris ara fa més de trenta anys  

*** 

Finalment es revisen les retribucions complementàries i la denominació dels llocs de treball d'Oficial i 

tècnic mitjà que exerceixen les seues funcions en els estabularis de la Universitat, per a atendre les 

característiques d'especial penúria que comporten les seues tasques. També s'actualitza la titulació 

exigida per la normativa vigent en matèria de normes bàsiques aplicables a la protecció dels animals 

utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, inclosa la docència. 

També s'escomet una revisió de les retribucions complementàries, per a atendre en aquest cas la 

perillositat i penúria de dos llocs de treball del Jardí Botànic dedicats a les tasques de jardineria en altura. 
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1.  Transformació de llocs de treball. 
 
1.1 Es transforma el lloc de treball nº 1405 denominat tècnic/a mitjà/ana de màrqueting, 

administració especial classificat com a A2 20 E35 adscrit al Servei de Publicacions, en el lloc 
de treball nº 2527 , denominat tècnic/a superior d’informació, perfil màrqueting, 
administració especial classificat com a A1 20 E42 adscrit al Servei Publicacions. 
 

1.2 Per a regularitzar llocs de treball que van aparèixer amb caràcter provisional per a donar 
resposta a necessitats institucionals, es transformen els següents llocs de treball: 

 Els llocs de treball nº 103 i 1295, denominats operadors informàtics, classificat com 
a C18 E26, adscrits al Servei d’Informàtica, es transformen en els llocs de treball nº 
2518 i 2519, denominats analista programador, classificats com a A2 20 E35, 
adscrits al Servei d’Informàtica. Aquesta transformació no comporta modificació 
pressupostària per reserva de crèdit en l’ACSUV 343/2016. 

 El lloc de treball nº 2199 denominat tècnic/a superior d’informació, classificat com 
A2 20 E42, i adscrit a Gerència, Servei d’Informació i Dinamització es transforma en 
el lloc de treball nº 2520, denominat cap de secció d’informació i dinamització, 
classificat com A1 24 E46 amb la mateixa destinació. Aquesta transformació no 
comporta modificació pressupostària per reserva de crèdit en l’ACSUV 22/2019. 

 El lloc de treball nº 1561 denominat dinamitzador/a cultural, classificat com B20 
E35, i adscrit al Col·legi Major Rector Peset es transforma en el lloc de treball nº 
2521, denominat cap de secció de Programació cultural Rector Peset, classificat 
com A1/A2 24 E46 amb la mateixa destinació. Aquesta transformació no comporta 
modificació pressupostària per reserva de crèdit en l’ACSUV 22/2019. 

 El lloc de treball nº 1500 denominat cap tècnic de política lingüística, classificat com 
A1 24 E46, i adscrit Servei de Política Lingüística es transforma en el lloc de treball 
nº 2522, denominat cap de Servei de Política Lingüística, classificat com A1 28 E50 
i adscrit al mateix lloc. Aquesta transformació no comporta modificació 
pressupostària per reserva de crèdit en l’ACSUV 22/2019. 

 El lloc de treball nº 1451 denominat cap tècnic, classificat com A1 24 E48, adscrit 
Servei d’Informació i Dinamització es transforma en el lloc de treball nº 2523, 
denominat cap de servei, classificat com A1 28 E50 i adscrit al mateix lloc. Aquesta 
transformació no comporta modificació pressupostària per reserva de crèdit en 
l’ACSUV 22/2019. 

 El lloc de treball nº 821 denominat cap d’unitat de gestió, classificat com A2/C1 20 
E35, adscrit a la Biblioteca d’Educació Maria Moliner del Servei de Biblioteques i 
Documentació es transforma per haver quedat vacant en el lloc de treball nº 2524, 
denominat ajudant de biblioteca, classificació A2 20 E35 i adscrit a la mateixa 
Biblioteca.  
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Aquesta modificació es realitza segons el que es preveu a l’apartat 3 
(Reestructuració del Servei de Biblioteques i Documentació), paràgraf 3.3, de la 
modificació 1/2018 de la RLT que preveu la modificació d’aquest lloc amb ocasió de 
vacant. Aquesta transformació no comporta modificació pressupostària per tindre 
les mateixes retribucions els dos llocs de treball. 

 El lloc de treball nº 1544 denominat tècnic/a especialista d’informació (AE), 
classificat com C1 18 E26, adscrit a Gerència, Servei d’Informació i Dinamització es 
transforma en el lloc de treball nº 2525, denominat tècnica/a mitjà/ana de gestió 
(AG), classificat com A2 20 E35 i adscrit al mateix servei. 

 El lloc de treball nº 1920 denominat tècnic/a de sistemes, classificat com A1 24 E46, 
adscrit Servei d’Informàtica es transforma en el lloc de treball nº 2526, denominat 
responsable del sistema de seguretat de la informació, amb la mateixa classificació 
i destinació. 

 

2. Modificació de llocs de treball 
 

2.1 Ateses les especials característiques dels llocs de treball amb contacte directe amb animals 
d’experimentació de diversos llocs de treballs oficial/a de laboratori i d’un tècnic mitjà de 
laboratori adscrits al Servei Central de Suport Experimental i a la Facultat de Psicologia, es 
modifica la denominació i la classificació dels següents llocs de treball: 

 

Nº 
LLOC 

DENOMINACIÓ 
ANTERIOR 

DENOMINACIÓ 
ACTUAL 

CLASSIFICACIÓ 
ANTERIOR 

CLASSIFICACIÓ 
ACTUAL 

DESTINACIÓ 

2268 
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA 

DE LABORATORI 
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA 

D’ANIMALARI 
A2 20 E035 A2 20 E38 SCSIE 

580 
OFICIAL/A DE 
LABORATORI 

OFICIAL/A D’ANIMALARI C1 16 E23 C1 16 E32 SCSIE- ESTABULARI 

1961 
OFICIAL/A DE 
LABORATORI 

OFICIAL/A D’ANIMALARI C1 16 E23 C1 16 E32 SCSIE- ESTABULARI 

305 
OFICIAL/A DE 
LABORATORI 

OFICIAL/A D’ANIMALARI C1 16 E23 C1 16 E32 
SCSIE 

UCIM- FAC. MEDICINA 

306 
OFICIAL/A DE 
LABORATORI 

OFICIAL/A D’ANIMALARI C1 16 E23 C1 16 E32 
SCSIE 

UCIM- FAC. MEDICINA 

388 
OFICIAL/A DE 
LABORATORI 

OFICIAL/A D’ANIMALARI C1 16 E23 C1 16 E32 
FACULTAT DE 

PSICOLOGIA- DEP. 
PSICOBIOLOG. 

 
 

2.2 Ateses les especials característiques de dos llocs de treball del Jardí Botànic denominats 
tècnics especialistes d’oficis adscrits es modifica la seua denominació i classificació : 

 
Nº 

LLOC 
DENOMINACIÓ 

ANTERIOR 
DENOMINACIÓ ACTUAL 

CLASSIFICACIÓ 
ANTERIOR 

CLASSIFICACIÓ 
ACTUAL 

1354 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA 

D’OFICIS 

TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
D’OFICIS- JARDINERIA EN 

ALTURA 
C 18 E24 C18 E32 

1355 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA 

D’OFICIS 

TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
D’OFICIS- JARDINERIA EN 

ALTURA 
C 18 E24 C18 E32 
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2.3 Havent quedat vacant per jubilació el lloc de treball nº 1493, denominat administratiu/va, 
classificat com C1 18 E23 adscrit a la Estructura de Suport Sindical, canvia la seua adscripció a 
Gerència, Edifici Rectorat. 
 
 

3. Codis en els apartats de diversos llocs de treball  

3.1  A l’apartat de codis d’observacions s’afegeix: 

 el codi 36: "Ocupat per personal interí (funcionari o laboral) de 58 anys o més”, als llocs de 
treball nº 99, 791, 793, 1524, 1710, 2411, 2425 i 2446.  

3.2 Es suprimeix a l’apartat de codis d’observacions: 

 el codi 36: "Ocupat per personal interí (funcionari o laboral) de 58 anys o més” al lloc de 
treball nº 580. 

3.3  Per adaptació a la normativa vigent es modifiquen els següents codis de formació específica: 

 el codi 31: “Acreditació de reconeixement de capacitació per al desenvolupament de les 
funcions a) i b) de l’Ordre ECC/566/2015 o compromís d’adquirir aquesta acreditació en 
el termini d’un any des de possessió en el lloc (o en el temps que permeta la programació 
dels centres de formació habilitats). 

 el codi 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 possessió en el lloc (o en el temps que permeta la 
programació dels centres de formació habilitats). 

 el codi 33: “Acreditació de reconeixement de capacitació per al desenvolupament de les 
funcions a), b), c), d), e) i f) de l’Ordre ECC/566/2015”.  

3.4. Es creen els següents codis: 

 el codi 39: “Acreditació de reconeixement de capacitació per al desenvolupament de les 
funcions a) i b) de l’Ordre ECC/566/2015”. 

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

3.5  A l’apartat de codis d’observacions es suprimeix i s’afegeix: 

 Es suprimeix el codi 32 i s’afegeix el codi 40 al lloc nº 2268. 

 Es suprimeix el codi 31 i s’afegeix el codi 39 als llocs nº 1970, 580, 1961, 305, 306, 388 i 
1698. 

 


