MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL DEL PAS (RLT 2/2019)

Aquesta proposta de modificació parcial té dos propòsits, d'una banda es proposa una
modificació de la fins ara vicegerència econòmica, que passarà a denominar‐se de coordinació
econòmica i de serveis per a adequar‐se millor als nous continguts que es pretén que
s'assumisquen per part de la direcció de la Universitat.
S'aprofita per a introduir nous codis en les places de les vicegerències per a fer explícit el seu
caràcter de personal directiu professional, situació en la qual es trobaven des del 25 de juny de
2008, però que no s'havia explicitat en la RLT. S'unifica d'aquesta manera la informació
continguda en aquest instrument d'ordenació del personal amb la qual ja figurava en el portal
de transparència de la Universitat.
D'altra banda, es dota a tres dels serveis generals de la Universitat, Prevenció i Medi Ambient,
Política Lingüística, i SEDI d'una estructura d'acord amb la dels serveis centrals econòmic
administratius homologant la seua situació de plantilla a la d'aquests últims, dotant‐se algunes
places per costos diferencials per a la seua convocatòria i reclassificant unes altres, segons els
casos. També es crea un lloc de Cap de Secció per a coordinar l'activitat cultural del CM Rector
Peset amb la resta d'activitats dependents de la Unitat de Suport al Vicerectorat de Cultura.
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MODIFICACIÓ 2/2019 DE LA RLT

1. Transformació de llocs de treball.
1.1 Es transforma el lloc de treball nº 1419 denominat auxiliar de serveis, classificat com a D14
E18 adscrit a la Gerència, Gabinet de Premsa, en el lloc de treball nº 2516, denominat Cap
de Servei de Prevenció i Medi Ambient, classificat com a A28 E50, adscrit al Servei de
Prevenció i Medi Ambient.
1.2 Es transforma el lloc de treball nº 1453, denominat tècnic/a mitjà/na d’informació,
administració especial, classificat com a B20 E35, adscrit a la Gerència, Servei d’Informació i
Dinamització d’estudiants i estudiantes, en el lloc de treball nº 2517, denominat tècnic/a
mitjà/na de gestió, administració general, amb la mateixa classificació i el mateix destí.
Aquesta modificació no comporta cost pressupostari.
1.3 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:
 Es transforma el lloc de treball nº 545, denominat oficial de manteniment,
classificat com a C16 E15, adscrit al Servei Tècnic i de Manteniment, en el lloc de
treball nº 2227, denominat personal eventual, classificat com a A20 E42, adscrit al
Rectorat.

2. Modificació de llocs de treball
2.1 Per a ajustar la classificació de diversos llocs denominats coordinador/a i cap d’àrea del
Servei de Política Lingüística, es modifica la denominació i la classificació dels següents
llocs de treball:
Nº LLOC

DENOMINACIÓ
ANTERIOR

DENOMINACIÓ
ACTUAL

1370

COORDINADOR/A
ÀREA
ASSESSORAMENT

1371

COORDINADOR/A
TERMINÒLEG

2029

CAP D’ÀREA DE
FORMACIÓ

2475

COORDINADOR/A DE
DINAMITZACIÓ

CAP DE SECCIÓ
D’ASSESSORAMENT
LINGÜÍSTIC
CAP DE SECCIÓ DE
RECURSOS
LINGÜÍSTICS
CAP DE SECCIÓ
D’APRENENTATGE I
ACREDITACIÓ
CAP DE SECCIÓ DE
DINAMITZACIÓ
LINGÜÍSTICA

CLASSIFICACIÓ
ANTERIOR

CLASSIFICACIÓ
ACTUAL

A22 E46

A24 E46

A22 E46

A24 E46

A22 E46

A24 E46

A22 E46

A24 E46

2.2 Per a adequar‐se millor als seus continguts del lloc, es modifica la denominació del lloc nº
1914, vicegerent/a econòmic/a, passant a denominar‐se vicegerent/a de coordinació
econòmica i serveis.

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”, al lloc de
treball nº 2066.

3.2

A l’apartat de codis d’observacions es crea i s’afegeix:
 el codi 38: “Personal directiu professional, d’acord amb l’article 13 de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic” als llocs de treball nº 1914, nº 2257 i nº 2484.
 el codi 39: “Règim d’especial exclusivitat i dedicació” als llocs de treball nº 1914, nº 2257 i
nº 2484.
 el codi 40: “Complement econòmic per personal directiu professional” als llocs de treball
nº 1914, nº 2257 i nº 2484.

4. Reserva de crèdit
Es reserva crèdit per a la transformació de diversos llocs per costs diferencials. Son:


Per a transformar 1 lloc de treball de cap tècnic de política lingüística, en cap de servei de
política lingüística, canviant la classificació de A24 E46 a A28 E50.



Per a transformar 1 lloc de treball de cap tècnic, en cap de servei sedi, canviant la
classificació de A24 E48 a A28 E50.



Per a transformar 1 lloc de treball de tècnic superior d’informació, en cap de secció sedi,
canviant la classificació de A20 E42 a A24 E46.

 Per a transformar 1 lloc de treball de dinamitzador cultural, en cap de secció de
programació cultural Rector Peset, canviant la classificació de B20 E35 a A/B24 E46.
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COST PRESSUPOSTARI DE LA MODIFICACIÓ DE RLT 2/2019
COST TOTAL PLACES

COST UNITAT
Denominació

N.
Llocs

Classificació

Diferència
en
retribucions

SS

TOTAL
(Ret. +SS)

Diferència en
retribucions

SS

TOTAL (Ret.+SS)

Es transforma el lloc de treball nº 1419, denominat
auxiliar de serveis, en el lloc nº 2516 denominat cap de
servei de prevenció i medi ambient

1

Es transforma el lloc de treball nº 1453, denominat
tècnic/a mitjà/nad'informació, en el lloc nº 2517,
denominat tècnic/a mitjà/na de gestió

1

Es transforma el lloc de treball nº 545, denominat
oficial/a de manteniment, en el lloc nº 2227,
denominat personal eventual

1

De C16 E15 a A20 E42

15.019,50 €

4.070,28 €

19.089,78 €

15.019,50 €

4.070,28 €

19.089,78 €

Es modifica la denominació i classificació dels llocs de
treball nº 1370, nº 1371, nº 2029 i nº 2475,
denominats coordinador/a o cap àrea, passant a
denominar‐se caps de secció

4

De A22 E46 a A24 E46

1.234,60 €

334,58 €

1.569,17 €

4.938,38 €

1.338,30 €

6.276,69 €

De D14 E18 a A28 E50

31.678,22 €

8.584,80 €

40.263,02 €

31.678,22 €

8.584,80 €

No comporta modificació pressupostària

40.263,02 €

0,00 €

COST PRESSUPOSTARI : 51.636,10 €

13.993,38 €

65.629,49 €

1

Reserva de crèdit - Modificació RLT 2/2019

COST TOTAL PLACES

COST UNITAT
Denominació

N.
Llocs

Classificació

Diferència
en
retribucions

SS

TOTAL
(Ret. +SS)

Diferència en
retribucions

SS

TOTAL
(Ret.+SS)

Reserva de crèdit per a transformar 1 lloc de treball de
cap tècnic/a de política lingüística en cap de servei de
política lingüística

1

De A24 E46 a A28 E50

8.450,74 €

2.290,15 €

10.740,89 €

8.450,74 €

2.290,15 €

10.740,89 €

Reserva de crèdit per a transformar 1 lloc de treball de
cap tècnic/a en cap de servei sedi

1

De A24 E48 a A28 E50

6.015,58 €

1.630,22 €

7.645,80 €

6.015,58 €

1.630,22 €

7.645,80 €

Reserva de crèdit per a transformar 1 lloc de treball de
tècnic/a superior d'informació en cap de secció sedi

1

De A20 E42 a A24 E46

6.406,74 €

1.736,23 €

8.142,97 €

6.406,74 €

1.736,23 €

8.142,97 €

Reserva de crèdit per a transformar 1 lloc de treball de
dinamitzador/a cultural en cap de secció de
programació cultural Rector Peset

1

De B20 E35 a A/B24 E46

12.123,74 €

3.285,53 €

15.409,27 €

12.123,74 €

3.285,53 €

15.409,27 €

COST PRESSUPOSTARI : 32.996,80 €
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8.942,13 €

41.938,93 €

