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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL DEL PAS (RLT 1/2020) 

 

En la línia de les últimes modificacions de la RLT, en concret les relatives al Servei de Prevenció 
i Medi Ambient, Sedi i Servei de Política Lingüística (Mod. RLT 3/2019), en la present proposta 
es planteja dotar d'una estructura homologable a  la de  la resta de serveis al Servei d’Esports, 
nova denominació del  Servei d’Educació Física  i Esports,  i al Servei de Cultura Universitària, 
que  es  constitueix  fonamentalment  a  partir  de  l'actual  Servei  d'Extensió  Universitària  i  la 
Unitat de Suport del Vicerectorat de Cultura i Esports, a més del personal adscrit al Museu de 
Ciències del Campus de Burjassot. 

En  tots dos  casos es doten places de  cap de  servei, obertes  tant als  sectors d'administració 
general  com  especial,  i  s'harmonitzen  altres  places  de  tècnics  en  la  seua  denominació  i 
categories. 

En el cas del Servei d’Extensió Universitària i de la Unitat de Suport al Vicerectorat, amb la seua 
integració en un únic servei es pretén buscar una major coherència  funcional  i organitzativa, 
així com un eficaç  i eficient compliment de  la missió de  la cultura universitària, en els termes 
en què  la defineix  l'article 93 de  la LOU. Aquesta estructura organitzativa permetrà  integrar 
més  ben  diferents  programes  i  línies  de  actuació,  generar  sinergies  entre  ells  i  millorar 
l'impacte en la comunitat valenciana i en la societat valenciana. 

L'actual Servei d'Investigació, Transferència  i  Innovació es divideix en Servei de Gestió de  la 
Investigació i Servei de Transferència i Innovació. Es pretén amb aquesta reestructuració posar 
en  relleu  el  valor  de  la  Transferència,  amb  un  suport  específic  al  Vicerectorat  amb 
competències en la matèria. Al seu torn, s'obri la nova plaça de cap del servei i diferents places 
de l'estructura orgànica de tots dos serveis per al seu acompliment per funcionaris de tots dos 
sectors, tant d'administració general com especial, en coherència amb la línia marcada també 
en anteriors ocasions en relació amb l'estructura de les escales pròpies de personal funcionari 
de la Universitat de València. 

*** 

Es  canvia  la  denominació  de  l'actual  Oficina  de  Polítiques  d'Excel∙lència,  per  Unitat 
d’Emprenedoria, d'acord amb el canvi de competències que s'ha anat produint d'una manera 
gradual i a la qual es pretén dotar ara de coherència i un àmbit de delimitació més clar. 

En ocasió de vacant es transforma en Tècnic mitjà una plaça adscrita a la Secció de Seguretat 
Social, que ha experimentat una  transformació  important de  les seues  tasques en els últims 
anys,  que  precisen  una millora  de  la  qualificació  dels  seus  llocs  de  treball,  donada  la  cada 
vegada major complexitat tècnica de les tasques a desenvolupar en aquesta. 

Finalment, en l'àmbit dels serveis centrals es regularitzen algunes modificacions, ja adoptades 
provisionalment,  relatives  a  la  millora  en  la  qualificació  de  la  plantilla  del  Servei  de 
Contractació,  amb  una  plaça  de  tècnic  bàsica,  que  és  la  primera  i  única  d'aquestes 
característiques i del Servei de Recursos Humans (PDI) amb l'adscripció d'una plaça de cap de 
Secció  de  Concursos,  per  a  atendre  el  creixement  exponencial  que  ha  experimentat  la 
convocatòria de places per a la selecció de professorat.  

*** 
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Per  iniciativa dels Vicerectorats competents en matèria d'investigació es procedeix a diverses 
modificacions en la plantilla del SCSIE destinades a atendre els diferents serveis que presta. Es 
planteja  la  classificació  indistinta  A1/A2  de  les  places  de  tècnic  en  les  àrees  d'hivernacle  i 
Espectroscòpia Atòmica  i Nuclear. Així mateix es crea una plaça de Tècnic Superior Veterinari 
amb  destinació  en  el  animalari  del  SCSIE  i  dues  places  de  tècnic  Superior,  amb  perfils  de 
microscòpia i difracció RX, respectivament. 

Totes  aquestes  accions  són  coherents  amb  una  política  sostinguda  d'increment  de  la 
qualificació tècnica de les places de laboratori, especialment en els serveis centrals de suport a 
la investigació. 

*** 
 

En aplicació de l'estudi de càrregues de treball es continua amb la transformació de diferents 
llocs: 

1) Servei de Biblioteques  i Documentació, en execució dels acords adoptats  ja prèviament en 
l'àmbit de  la Mesa Negociadora  i en ocasió de diferents vacants que s'han produït en aquest 
Servei. 

2) Administradors i Administradores de centres. 

En pròximes RPT s'aniran  incorporant altres modificacions com a resultat de  l'estudi previ en 
una Comissió Tècnica. 

Així mateix, és necessària  la  revisió  i actualització del catàleg de  funcions del personal de  la 
UVEG, i que seran igualment reflectides en la RPT. 
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MODIFICACIÓ 1/2020 DE LA RLT 

 

1. REESTRUCTURACIÓ DE SERVEIS. 

1.1. El  Servei  d’Educació  Física  i  Esports  es  reestructura  i  canvia  la  seua 
denominació a Servei d’Esports. 

 Es crea el  lloc de treball nº 2549, denominat cap de servei d’esports  (T), 
classificat com a A1 28 E50. Aquesta transformació comporta modificació́ 
pressupostaria.  

 El lloc de treball nº 1316, denominat administrador/a (AG) classificat com 
A2 22 E46 canvia la seua classificació a A1 24 E46. Aquesta transformació 
comporta modificació́ pressupostaria.  

 Queden adscrits al nou Servei d’Esports els següents llocs de treball: 1307, 
1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1927, 1928, 1985, 1326, 727, 1907, 
1319, 252, 824 1324, 1327, 1328, 1568, 1972, 1973, 2474, 1322, 1329, 66, 
470, 801, 802, 1341, 1323, 1325 i 2549. 

1.2. La Unitat de Suport al Vicerectorat de Cultura  i Esports  i el Servei d’Extensió 
Universitària es reestructuren i es crea el Servei de Cultura Universitària. 

 El lloc de treball nº 1398, denominat cap d’unitat de gestió, classificat com 
a A2/C1 20 E35 es transforma en el lloc de treball nº 2550, denominat cap 
de servei de Cultura Universitària (T), classificat com a A1 28 E50. Aquesta 
transformació comporta modificació pressupostaria i queda diferida a que 
el  lloc  1398  es  queda  vacant  per  passar  el/la  titular  a  ocupar  altra 
destinació obtinguda per concurs. 

 El lloc de treball nº 1618, denominat administrador/a i classificat com a A2 
22  E46  es  transforma  en  el  lloc  de  treball  nº  2551,  denominat  cap  de 
secció  d’administració  (AG),  classificat  com  a  A1  24  E46.  Aquesta 
transformació comporta modificació pressupostaria  

 Queden adscrits al nou Servei de Cultura Universitària els  següents  llocs 
de  treball:  2250,  2276,  2476,  2152,  2496,  1983,  403,  993,  1905,  1400, 
1567, 1716, 1186, 2221, 2250, 2251, 1397, 2032, 902, 1399 i 622. 

1.3. Amb aquesta reestructuració, el lloc de treball nº 1416, denominat periodista, 
classificat com a A1 20 E42  (AE) passa a estar adscrit a Gerència, Gabinet de 
Premsa.  
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1.4. El  Servei d’Investigació  i  Innovació  es  reestructura  i  es  creen dos  serveis:  el 
Servei de Gestió de la Investigació i el Servei de Transferència i Innovació. 

1.4..1. Queden adscrits al Servei de Gestió de  la  Investigació els següents 
llocs de treball: 1175, 2482, 958, 2490, 2306, 1747, 1742, 1743, 1775, 
1179, 1092, 1123, 1906, 2430, 2431, 1995, 367, 2009, 2010, 1100, 
1101, 2039, 2056 i 2034. 

1.4..2. Es  crea  el  lloc  de  treball  nº  2552,  denominat  cap  de  Servei  de 
Transferència  i  Innovació,  classificat  com a A1 28 E50,  (T). Aquesta 
transformació comporta modificació́ pressupostaria. 

1.4..3. Queden adscrits al Servei de Transferència  i  Innovació els  següents 
llocs  de  treball:  2552,  1531,  2182,  1420,  1932,  1888,  1931,  2117, 
2118, 1655, 2005, 126, 1154 i 1155. 

1.5. La Unitat de Polítiques per a l’Excel∙lència canvia la seua denominació a Unitat 
d’Emprenedoria.  Canvien  la  seua  adscripció  a  aquesta  Unitat  els  llocs  de 
treball nº 1917, 1926 i 2553. 

 

2. TRANSFORMACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

2.1. El lloc de treball nº 1442, denominat oficial/a de manteniment, classificat com 
a  C1  16  E15,  adscrit  al  Servei  de Manteniment,  es  transforma  en  el  lloc  nº 
2553, denominat administratiu/va, classificat com a C1 16 E23 amb destinació 
la  Unitat  d’Emprenedoria.  Aquesta  transformació  comporta  modificació 
pressupostària per tenir el lloc creat un cost superior. 

2.2. El  lloc  de  treball  nº  2316,  denominat  tècnic/a  superior  de  laboratori,  perfil 
experimentació  animal,  adscrit  al  SCSIE,  es  transforma  en  el  lloc  nº  2554, 
tècnic  superior  veterinari  amb  la mateixa  classificació  i  destinació.  Aquesta 
transformació no comporta modificació pressupostària.  

2.3. El  lloc de  treball nº 2500, denominat oficial/a de  laboratori, classificat com a 
C1 16 E23, adscrit al Servei Central de Suport a  la  Investigació Experimental‐ 
UCIM  es  transforma  en  el  lloc  nº  2555,  denominat  tècnic  superior 
d’investigació, perfil microscòpia,  classificat  com A1 20  E42,  amb  la mateixa 
destinació.  Aquesta  transformació  comporta modificació́  pressupostaria  per 
tenir el lloc creat un cost superior. 

2.4. El lloc de treball nº 719, denominat oficial de laboratori, classificació C 16 E23 i 
adscrit  a  la  UG  Departament  Física  Teòrica  i  Departament  Física  Atòmica, 
Molecular i Nuclear es transforma en el lloc de treball nº 2556, es transforma 
en un tècnic/a superior de laboratori, perfil difracció RX, classificat com A1 20 
E042  i  destinació  al  Servei Central de  Suport  a  la  Investigació  Experimental, 
Aquesta  transformació  comporta modificació́ pressupostaria per  tenir el  lloc 
creat un cost superior. 
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2.5. El lloc de treball nº 1271, administratiu/va, classificat com C1 16 E23, adscrit a 
la Unitat de Suport Administratiu Scsi+Ob.Ast+Sect (SCSIE) es transforma en el 
lloc nº 2557, denominat cap d’unitat de gestió, classificat com A2/C1 20 E35, 
amb  la  mateixa  destinació.  Aquesta  transformació  comporta  modificació 
pressupostària per tenir el lloc creat un cost superior. 

2.6. Els llocs de treball nº 1638, tècnic/a mitjà/ana d’hivernacle i nº 2261, tècnic/a 
mitjà/ana  de  laboratori,  classificats  com  a  A2  20  E35  (AE)  canvien  la  seua 
denominació a  tècnic/a d’investigació  i classificació a A1/A2 20 E42. Aquesta 
transformació  comporta modificació pressupostària per  tenir el  lloc  creat un 
cost superior 

2.7. El lloc de treball nº 1013, denominat cap d’unitat de gestió de seguretat social 
classificat com A2/C1 20 E35 passa a denominar‐se tècnic/a mitjana de gestió 
(AG) i classificació A2 20 E35. Aquesta transformació no comporta modificació 
pressupostària 

2.8. Es transforma la classificació dels següents llocs d’administrador/a: 

 Els  llocs de  treball nº 1, administrador/a de  la Facultat de Dret,  i nº 175, 
administrador/a de la Facultat de Medicina i Odontologia, classificats com 
a  A1  24  E46  passen  a  estar  classificats  com  a  A1  24  E48.  Aquesta 
transformació comporta modificació pressupostaria.  

 El  lloc  de  treball  nº  96,  administrador/a  de  la  Facultat  d’Economia, 
classificat  com A1/A2 24 E46 passa  a estar  classificat  com  a A1 24 E48. 
Aquesta transformació comporta modificació pressupostaria. 

 Els  llocs  de  treball  nº  490,  administrador/a  de  la  Facultat  de  Filologia, 
Traducció  i  Comunicació,  nº  584,  administrador/a  de  la  Facultat  de 
Biològiques  i  el  nº  813,  administrador/a  de  Facultat  de  Magisteri, 
classificats  com a A1/A2 22 E46 passen a estar  classificats  com a A1 24 
E46. Aquesta transformació comporta modificació pressupostaria. 

2.9. 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: 

 El lloc de treball nº 2294, denominat auxiliar tècnic de biblioteca, classificat 
com  a  C1  16  E23,  adscrit  al  servei  de  Biblioteques  y  i  Documentació́ 
(Biblioteca  de  Ciències  “Eduard  Boscà”),  es  transforma  en  el  lloc  2528, 
auxiliar de serveis bibliogràfics, classificat com a C2 14 E18 amb  la mateixa 
destinació́.  

Aquesta modificació es realitza per quedar vacant el lloc 2294 amb efectes 
30 de novembre de 2019  i en aplicació del que es preveu a  la modificació́ 
1/2018  de  la  RLT,  apartat  3  (Reestructuració  del  Servei  de  Biblioteques  i 
Documentació́)  i  a  l’annex  I,  aprovada  per  Acord  de  Consell  de  Govern 



 
 

  MODIFICACIÓ 1/2020 RLT 

349/2018. Aquesta transformació no comporta increment pressupostari per 
tenir el lloc creat un cost inferior.  

 Els  llocs  de  treball  nº  262  i  1202,  denominats  auxiliar  de  serveis 
bibliogràfics,  classificats  com  a  C2  14  E18,  adscrits  respectivament  a  la 
Biblioteca  de  Ciències  de  la  Salut  “Pelegrí  Casanova”  i  a  la  Biblioteca  de 
Psicologia  i  Esport  “Joan  Lluis  Vives”,  es  transformen  en  els  llocs  2529  i 
2530, denominats ajudants de biblioteca, classificats com A2 20 E35 amb les 
mateixes destinacions.  

La  transformació del  lloc nº 262  comporta modificació pressupostaria per 
tenir  el  lloc  creat  un  cost  superior.  La  transformació  del  lloc  nº  1202  es 
realitza en aplicació del que es preveu a  la modificació́ 1/2018 de  la RLT, 
apartat 3  (Reestructuració del  Servei de Biblioteques  i Documentació)  i  a 
l’annex  I,  aprovada  per  Acord  de  Consell  de  Govern  349/2018.  Aquesta 
transformació́ no comporta modificació pressupostària per haver‐hi reserva 
de crèdit en l’esmentat acord. 

 El  lloc de treball nº 1167, denominat administratiu/va, classificat com a C1 
16  E23,  adscrit  al  Servei  de  Contractació  Administrativa  (Gerència)  es 
transforma en  el  lloc nº  2531,  tècnic/a  superior de  gestió  administrativa, 
classificat  com  a  A1  20  E42  amb  la  mateixa  destinació  Aquesta 
transformació  comporta modificació pressupostària per  tenir  el  lloc  creat 
un cost superior. 

 El lloc de treball nº 1570, denominat conductor, classificat com a C2 14 E23, 
adscrit a  la Gerència, es  transforma en el  lloc nº 2532, denominat cap de 
secció  de  selecció  del  professorat  (AG),  classificat  com  a A1  24  E46  amb 
destinació  al  Servei  de  Recursos  Humans  (PDI).  Aquesta  transformació 
comporta modificació pressupostària per tenir el lloc creat un cost superior. 

 

3. CANVI DE DENOMINACIÓ 

Canvien  la  seua  denominació  els  següents  llocs  de  treball.  Cap  d’aquests  canvis 
comporta modificació pressupostària.  

3.1. El  lloc  de  treball  nº  622,  denominat  conservador/a  de  col∙lecció  material 
geològics passa a denominar‐se conservador/a del Museu d’Història Natural, 
adscrit al Servei de Cultura Universitària. 

3.2. El  lloc de treball nº 1983, denominat coordinador/a formació cultural àrea de 
cultura i el lloc de treball nº 2032, denominat dinamitzador/a cultural, ambdós 
classificats  como a A2 20 E35  canvien  la  seua denominació a gestor  cultural 
amb la mateixa classificació.  

3.3. El lloc de treball nº 2476, denominat responsable/cap de secció (AE) canvia la 
seua denominació a cap de secció d’exposicions (AE).  
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3.4. El  lloc de treball nº 1531, denominat cap de secció d’innovació, valorització  i 
emprenedoria, classificat com a A1 24 E46,  (T), passa a denominar‐se cap de 
secció d’innovació i valorització. 

3.5. El lloc de treball nº 1932, denominat tècnic superior de gestió OTRI, classificat 
com  a  A1  20  E42,  passa  a  denominar‐se  tècnic/a  superior  de  gestió 
administrativa (T). 

4. INCORPORACIÓ A  LA RLT DEL  LLOCS DE TREBALL DECLARAT PER  INSPECCIÓ DE 
TREBALL COMO PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIX. 

L'article 19.9 de Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per 
a l'any 2018, en aquest moment prorrogats fins a l'aprovació d'uns nous, estableix 
una  taxa  addicional  per  a  l'estabilització  d'ocupació  temporal  que  inclourà  les 
places  de  naturalesa  estructural  que,  estant  dotades  pressupostàriament,  hagen 
estat  ocupades  de manera  temporal  i  ininterrompudament  almenys  en  els  tres 
anys anteriors a 31 de desembre de 2017 en determinats sectors i col∙lectius que, 
en  les  Universitats  Universitats  Públiques  inclou  el  personal  d'administració  i 
serveis. 

Amb  aquesta  previsió  legal  s’incorporen  a  la  RLT  els  següents  llocs  de  treball 
declarats per inspecció de treball personal laboral indefinit no fix:  

LLOC  CATEGORIA   GRUP  CLASSIF.  DEST 1  DEST 2 

2536  ADMINISTRATIU/VA  C1  16 E23  Gerència  Servei RRHH PAS 

2543  ADMINISTRATIU/VA  C1  16 E23  Gerència 
Unitat de Suport al Vicerectorat 
d'Arts, Cultura i Patrimoni. 

La  incorporació  a  la  RLT  d’aquests  llocs  de  treball  no  comporta  increment 
pressupostari donat que el seu cost ja es troba reflectit al pressupost de la Universitat 
per 2020, dins de l’apartat de despeses de personal. 

5. MODIFICACIONS DE CODIS EN ELS APARTATS DE DIVERSOS LLOCS DE TREBALL. 

5.1. A l’apartat tipus de lloc: 

 Es  suprimeix  el  codi  AE:  "Reservat  a  funcionaris  i  funcionàries 
d'administració  especial”,  als  llocs  de  treball  nº  958,  1420,  1531,  2182, 
2482, 2490, 2516, 2523, 1932, 1917 i 1926. 

 S’afegeix  el  codi  T:  "Provisió  per  a  escales  d’administració  general  i 
d’administració especial” als llocs de treball nº 985, 1420, 1531, 2182, 2482, 
2490, 2516, 2523, 1932 1917 i 1926. 

5.2. A l’apartat de codis d’observacions:  
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 S’afegeix el codi 36: "Ocupat per personal interí (funcionari o laboral) de 58 
anys o més”, als llocs de treball nº 118, 1358, 1968, 2410 i 2437. 

 Es suprimeix el codi 36:   "Ocupat per personal  interí  (funcionari o  laboral) 
de 58 anys o més” al lloc de treball nº 1187. 

 S’afegeix  el  codi  3:  “Ocupada  per  funcionari/ària.  adm.  gral.  grup  C,  a 
extingir” als llocs nº 1618 i 1316. 

 S’afegeix  el  codi  2:  “Ocupada  per  funcionari/ària.  adm.  gral.  grup  B,  a 
extingir” als llocs de treball nº 1, 96, 490 i 813. 

5.3. A l’apartat de codis de formació específica: 

Es suprimeix: 

 Al lloc de treball nº 1929 el codi 21: “Estudis formatius de tècnic superior en 
prevenció  de  riscs  laborals  (homologats  per  la  conselleria  o  el ministeri) 
distintes especialitats en convocatòria”. 

 Als llocs de treball nº 977 i 981 el codi 7:”Perit taquimecanògraf”.  

S’afegeix: 

 Al  lloc  de  treball  nº  2505  el  codi  41:  “Grau  o  llicenciatura  en  Filologia 
Hispànica”.  

Es substitueix: 

 Al lloc de treball nº 2028 el codi 10 pel codi 9: “Coneixement del valencià 
a nivell superior”. 

5.4. A l’apartat de mèrits preferents es suprimeix: 

 Al lloc de treball nº 1487 el codi 4: “Coneixements de taquigrafia”. 

 

 

 


