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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL (RLT) 1/2015 

A  proposta  de  les  organitzacions  sindicals  UGT,  CC.OO.  i  STEPV,  signants  de  l’acord  de  Mesa 
Negociadora, es fa constar que el document d'indicadors que s'ha realitzat per a avaluar les càrregues 
de  treball  no  vincula  decisions  futures,  pel  que  aquests  indicadors  seran  revisats  si  no  compleixen 
l'objectiu per  al qual  s'ha dotat  aquesta  eina d'avaluació. Per  a  açò  es  constituirà una Comissió de 
Seguiment  que  tindrà  la  funció  d'analitzar  i  vetlar  pel  desenvolupament  i  conseqüències  d'aquest 
procés. 

*** 

Al maig de 2012 es va publicar  l'Informe de  la Comissió per al Diagnòstic  Integral del PAS. El primer 
apartat  de  l'esmentat  informe  estava  dedicat  a  l'Organització  Administrativa  de  la  Universitat  de 
València  i abordava  la seua anàlisi des d'una doble perspectiva: d'una banda com un  instrument útil 
eficaç i eficient per al compliment de les finalitats pròpies de la Universitat expressats en la legislació 
general  i  en  els  seus  Estatuts;  per  una  altra,  com  el marc  en  el  qual  es  desenvolupa  la  carrera 
professional del personal d'administració  i  serveis  i  l'entorn que determina  les  seues  condicions de 
treball. 

L'informe assenyalava deu punts crítics en aquest apartat dels quals ara destaquem aquests cinc: 

1.‐  En  l'organització  es  presenten  asimetries  en  la  distribució  de  les  càrregues  de  treball  i  de  les 
plantilles. L'última modulació que es va efectuar amb caràcter general (encara que  limitada només a 
centres i departaments) data de 1999 (AJGUV 1999/322). En més d'una dècada les càrregues de treball 
de  les  diferents  unitats  administratives  han  evolucionat  lògicament  i,  a  més,  avui  dia  tenim  la 
possibilitat  de  disposar  d'indicadors més  complets,  específics  i  fiables  a  l'hora  de modular  aquestes 
tasques dels quals es disposava en 1999. 

2.‐  En  l'organització  també  es  presenta  una  dispar  classificació  de  llocs  de  treballs  amb  funcions 
anàlogues. Llocs de treball, especialment comandaments  intermedis, tenen classificacions retributives 
diferents  sense  atendre  a  criteris  objectius  d'organització  o  volum  de  gestió.  En  moltes  ocasions, 
aquesta classificació dispar és producte de promocions internes sense processos de mobilitat associats. 
D'altra banda, en general  i en termes comparatius,  la plantilla de  la Universitat de València presenta 
una escassa proporció de llocs de treball dels grups de classificació superiors. 

3.‐ S'observa amb  claredat una  concentració de  solucions  temporals per a  la  incorporació d'efectius 
(interins  de  programa,  d'excés,  contractacions  de  capítol  VI)  en  determinats  àmbits  de  gestió 
“emergents”  (recerca  i  transferència del  coneixement)  i en unitats administratives de  recent  creació 
(Postgrau, OPER, Igualtat…), com s'evidencia en els organigrames elaborats pel SAP al febrer de 2011. 

4.‐ Hi ha una excessiva atomització d'unitats de gestió econòmic administrativa. Són unitats, fins  i tot 
compostes per una o dues persones, en les quals qualsevol incidència en l'ocupació de la plantilla, com 
una  ILT,  té  una  immediata  repercussió  en  la  prestació  del  servei;  a més,  des  del  punt  de  vista  del 
personal,  es  fa més  difícil  el  gaudi  de  permisos,  llicències,  o  l'adopció  de mesures  per  a  facilitar  la 
conciliació de la vida laboral amb l'àmbit personal i familiar. 
(…) 

10.‐ Finalment, l'estructura de la plantilla del PAS per escales i grups de titulació mostra un perfil baix, 
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com  ja  s'ha  indicat, amb una estructura piramidal molt acusada en  termes  comparatius amb altres 
universitats públiques. Sembla necessari que per a  fer  front a reptes cada vegada més complexos,  la 
Universitat actualitze la seua plantilla per a reclutar i retenir al personal més format i qualificat (…). 
 
També s'assenyalava en l'informe que els tres primers punts crítics assenyalats en el mateix denotaven 
certa  falta  d'adaptabilitat  de  les  plantilles  a  l'evolució  de  les  necessitats  de  la  Institució.  
Finalment,  en  el  referit  a  aquest  apartat,  l'Informe  de  la  Comissió  del  Diagnòstic  Integral  del  PAS 
efectuava  una  sèrie  de  propostes:  en  concret  s'apostava  per  “identificar  els  processos  claus  de  la 
Institució  i  elaborar  indicadors  de  gestió  per  a  objectivar  les  decisions  en  matèria  d'organització 
administrativa” i també per identificar indicadors dels processos per a avaluar les càrregues de treball. 
 
L'informe  de  la  Comissió  també  concloïa  que  “s'ha  de  plantejar  una  reordenació  progressiva  de  la 
plantilla de PAS, partint de les següents premisses:  
 
a) Reequilibrar el nombre d'efectius de  les diferents unitats en funció de  les càrregues de treball, una 
vegada estudiats els processos i elaborats els indicadors corresponents.  
 
b)  Revisar  la  classificació  dels  llocs  de  treball  en  funció  de  paràmetres  organitzatius  objectivables. 
Valorar la responsabilitat i la capacitació tècnica amb les classificacions adequades. 
 
c) Concentrar unitats, quan es factible, per a optimitzar l'assignació de recursos humans. S'ha de tendir 
al  fet  que  les  unitats  administratives  concentren  un  nombre mínim  de  persones,  sempre  que  siga 
possible, encara que supose en algun cas dissociar les estructures acadèmiques i les administratives.” 
 

*** 
 

En  atenció  a  les  conclusions  de  l'Informe  del Diagnòstic  Integral  del  PAS,  al  desembre  de  2012  es 
formalitzen els primers acords per a iniciar una sèrie d'estudis d'indicadors de càrregues de treball del 
PAS. En ells ha participat personal tècnic, personal docent del Departament de Direcció d'Empreses  i 
han  col∙laborat  els  i  les  responsables  administratives  de  les  unitats  analitzades  en  un  procés  de 
caràcter eminentment consultiu.  
 
Aquests estudis responen a la voluntat de dotar‐se de mesures objectives i mecanismes tècnics per a 
aconseguir una  gestió més  equitativa dels  recursos humans de  la Universitat  i un  repartiment més 
equilibrat de les càrregues de treball reduint les asimetries existents. 
 
La transparència ha sigut una altra de les premisses dels estudis, donada la voluntat de considerar els 
resultats obtinguts com a premissa per a la presa de decisions. Per açò, malgrat la complexitat de les 
anàlisis, derivada de la varietat i heterogeneïtat de les tasques exercides per les diferents unitats, s'ha 
procurat que els resultats foren comprensibles per a tots els membres de  la comunitat universitària, 
advocant per  la  claredat  en el  tractament de  la  informació  i  amb  l'aplicació de  tècniques de  càlcul 
matemàtic i estadístic relativament senzilles. 
 
D'altra banda, com ja s'ha assenyalat, el procés d'identificació, definició i mesurament dels indicadors, 
així  com  la  determinació  de  les  bases  de  dades  que  han  de  servir  de  fonts  dels mateixos  ha  sigut 
eminentment consultiu,  la qual cosa ha suposat un elevadíssim nombre de reunions  i consultes amb 
les  persones  responsables  de  les  diferents  unitats  i  dels  serveis  que  gestionen  les  bases  de  dades 
emprades, però que ha permès nodrir a l'estudi del seu criteri expert. 
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Fins  avui,  l'estudi  s'ha  centrat  fonamentalment  en  el  sector  de  l'administració  general  i  l'anàlisi 
comprèn aproximadament dos terços de la plantilla d'aquest sector. 

 
Plantilla PAS   Total  Avaluats  Pendents  % Avaluats 

Administració general  1.193  753  440  63,12 
 
Les unitats analitzades fins a aquesta data són els divuit Centres (exclosos els serveis de consergeria), 
les vuitanta‐cinc unitats de gestió dels Departaments Universitaris, les tres Unitats de Campus, les tres 
Unitats de suport d'instituts, el Servei d’Investigació, el Servei de Relacions Internacionals, el Servei de 
Postgrau i el Servei d’Estudiants. 
 
La proposta de modificació de la RLT que ara es presenta atén l'oportunitat d'un moment en què estan 
pendents de prendre possessió cent trenta‐quatre persones en l'escala administrativa i la convocatòria 
de  quaranta‐dos  places  de  cap  d'unitat  i  dues  secretaries  d'alt  càrrec,  la  qual  cosa minimitza  les 
situacions de mobilitat forçosa.  
 
D'altra banda aquesta proposta comporta una sèrie de compromisos clars per part de la gerència de la 
Universitat:  

1. D'una banda,  l'actualització permanent de  les dades que nodreixen  les  fitxes d'indicadors de 
les  unitats  estudiades.  La  seua  revisió  i millora  contínua,  sempre mantenint  un  criteri  de 
transparència, així com l'elaboració de noves anàlisis de caràcter comparatiu i plurianual. 
 

2. Per una altra, continuar amb  l'elaboració dels estudis de  la resta de serveis  i unitats, tant del 
sector d'administració general com dels sectors d'administració especial,  fins a aconseguir  la 
globalitat de la plantilla de personal d'administració i serveis de la Universitat de València. 

 
3. L'actualització  i  la  millora  contínua  dels  indicadors  hauran  d'orientar  també  en  el  futur 

l'assignació  de  recursos  humans,  especialment  hauran  d'estar  presents  en  el mig  termini  a 
l'hora d'atendre el moviment vegetatiu de l'ocupació de la plantilla. 

 
*** 
 

En  relació  amb  els  Centres,  la  modificació  de  la  RLT  que  ara  es  presenta  té  la  finalitat  evident 
d'equilibrar  les  càrregues  de  treball  entre  els  diferents  centres.  L'estudi  efectuat  sobre  aquestes 
unitats  va permetre  elaborar una eina de  comparació basada en  indicadors, ponderacions  i  índexs, 
sent l'índex dos la mesura de la càrrega de treball per plaça de plantilla.  
 
La proposta que es presenta aconsegueix un major equilibri d'aqueixos índexs reordenant la plantilla, 
conforme a  l'eina proporcionada per  l'informe  i després d'haver  introduït unes clàusules sostre  i sòl 
que  permeten  limitar  els  efectes  extrems  de  la  reordenació,  després  d'una  ronda  de  consultes 
efectuades per  la gerència amb els  responsables dels  centres. Aquestes  clàusules es  fonamenten al 
principi de prudència en l'aplicació d'un estudi i unes eines que no tenien precedent fins avui, però que 
com  s'ha dit hauran d'orientar en un  futur  la presa de decisions  sobre  les plantilles després de  les 
corresponents actualitzacions de dades i les millores que s'introduïsquen si escau. 
 
La clàusula sostre, que suposa que cap centre reba més d'un 20% de la seua plantilla actual ha limitat 
l'aportació de recursos a rebre per part de les facultats de Biologia, Psicologia i Medicina i Odontologia. 
La  clàusula  sòl, per  la qual  cap  centre minoraria  la  seua plantilla en més d'un 10%  limita  la pèrdua 
d'efectius en les Facultats de Ciències Socials, Filosofia i Matemàtiques. 
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Relació 

Rang abans del procés  0,50 ‐ 0,29  1,72 
Rang després del procés  0,42 ‐ 0,37  1,13  (*) sense centres menuts 

 
També  s'ha  atès  la  sol∙licitud  dels  responsables  de  la  direcció  dels  centres  d'una  certa millora,  en 
termes  generals  de  la  composició  qualitativa  de  la  plantilla  i  s'ha  corregit  algunes  asimetries  en  la 
classificació de  les places d'administrador o administradora. L'índex dos, que expressa  la càrrega de 
treball per plaça de plantilla queda molt equilibrada en la proposta que es planteja, doncs se situa en 
catorze  dels  centres  entre  0,42  i  0,38,  quedant  per  sota  únicament  els  tres  centres més  xicotets 
(Facultats de Fisioteràpia, Matemàtiques i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport) i la Facultat de Socials, 
beneficiària de la clàusula sòl. 
 
S'incorpora com a annex II un quadre resum amb la modificació proposada de la plantilla dels Centres i 
els índexs resultants de l'estudi i la proposta. 
 

*** 
 

En  relació  amb  els Departaments  l'estudi  d'Indicadors  revelava  encara  un major  desequilibri  en  la 
distribució de les càrregues de treball i també, com ja reflectia l'Informe de Diagnòstic Integral del PAS, 
una  atomització  d'unitats,  en  ocasions,  amb  volums  de  gestió  molt  reduïts.  També  s'aprecia  en 
l'actualitat la falta d'un model de plantilla amb unitats amb diferents composicions qualitativa encara 
que amb el mateix nombre d'efectius. 
 
La proposta que es presenta ha apostat per unitats amb un volum de gestió que implique una plantilla 
mínima  de  tres  places,  per  la  dotació  d'un  o  una  cap  d'unitat  en  tots  els  casos  i  per  prioritzar  la 
presència de places de l'escala administrativa front l'auxiliar de suport administratiu en les unitats d'un 
menor volum de gestió. Aquest últim criteri obeeix tant a raons operatives com a l'evidència de la nova 
composició de  la plantilla de personal d'administració  i  serveis una vegada es produïsca  la presa de 
possessió dels procediments selectius d'accés a l'escala administrativa recentment celebrats. 
 
Per  a  açò  es  proposa  la  integració  de  diferents  secretaries  de  departaments  en  unitats  de  gestió 
departamental que aglutinen un major volum de gestió i una assignació més equilibrada dels recursos 
humans  i una distribució més equitativa de  les càrregues de treball, d'acord amb  l'eina dissenyada a 
partir  de  l'estudi  d'indicadors.  Aquestes  unitats  de  gestió  departamental  no  són,  en  tot  cas,  una 
novetat dins de l'estructura organitzativa de la Universitat, doncs en l'actualitat ja existeixen sis unitats 
d'aquestes característiques que aglutinen la gestió de tretze Departaments diferents. 
 
Com  en  el  cas  dels  Centres,  després  d'una  sèrie  de  consultes  amb  els  responsables  de  les  unitats 
afectades i atenent a un principi de prudència, com ja s'ha assenyalat anteriorment, es va introduir una 
clàusula sòl que limitara els efectes extrems de l'eina de càlcul perquè cap unitat veja minorada la seua 
plantilla en més d'un trenta per cent  i que  limitava  l'impacte de  la reordenació en els Departaments 
d'Economia  Aplicada  i  Anàlisi  Econòmica.  També  es  va  matisar  el  volum  mínim  de  gestió  per  a 
mantenir un departament independent requerint aconseguir un valor de 0,95 enfront d'1,00 en l'Índex 
1.  Finalment  s'ha  optat  per  computar  en  el  càlcul  dels  índexs  (encara  que  sense  afectar  a  la  resta 
d'unitats  de  gestió  departamental)  la  gestió  econòmica  que  diversos Departaments  efectuen  i  que 
corresponen a orgàniques d'Instituts universitaris. 
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La  proposta  suposa  que  la  gestió  administrativa  dels Departaments  passarà  a  estar  gestionada  per 
seixanta‐dos unitats en  lloc de  les vuitanta‐cinc actuals. Els  rangs entre els  Índexs 2 que avaluen  la 
càrrega de treball per plaça de plantilla se situen en  la proposta entre 0,29  i 0,56; enfront d'un rang 
d'entre 0,17 i 0,71 que es dóna en l'actualitat. 

 
Abans   Després 

Rang de càrrega de treball unitària  0,17‐0,71  0,29‐0,56 
Proporcionalitat  4,18  1,93 

N. d'unitats administratives   85  62 
rang de dimensió d'efectius per unitat  1‐8  3‐8 

Proporcionalitat  8  2,66 
 
S'incorpora com a Annex III un quadre resum amb les Unitats de Gestió de la proposta, la plantilla i els 
índexs resultants de la proposta i l'estudi. 
 
Les dues unitats de gestió dels Departaments de Treball Social  i de Sociologia es transformen en una 
sola que ha de donar  cobertura als dos departaments. De  la  fusió  resultant hi ha una  reducció d’1 
efectiu (1 cap d’unitat). Els dos Departaments afectats proposen la substitució de la plaça d’auxiliar de 
serveis en una d’administratiu, amb la conformitat del Deganat que ha de donar el suport a eixe treball 
i mantenint la mateixa dimensió de l’estructura. Des de Gerència hem plantejat a les diverses reunions 
de  treball  la  disposició  per  acceptar  propostes  provinents  de  les  unitats  afectades,  que  poguérem 
incorporar  al  model  amb  criteris  de  transparència,  que  ens  encaixaren  en  els  paràmetres  de 
comportament  i  funcionament del model,  i  alhora  foren  fruit d’un  consens.  La proposta  acceptada 
acompleix les condicions anteriors, tot i que no augmenta la dimensió de la plantilla, té el suport dels 
dos Departaments i del Deganat del centre i té un impacte acotat i assumible pel conjunt del model. 
 
Finalment  i  per  a  atendre  les  tasques  de  les  unitats  de  gestió  departamental  que  pel  seu  volum 
manquen de personal auxiliar propi, es proposa la dotació d'almenys una plaça de personal auxiliar per 
cada  tres  unitats  o  fracció  (exclosos  els  Centres  amb  un  sol  Departament)  que  dependran  de  la 
coordinació de serveis del Centre. 
 

*** 
 

En  relació  amb  els  Serveis  avaluats  es  proposa  la  integració  dels  Serveis  de  Postgrau  i  del  Servei 
d'Estudiants.  Aquesta  integració  ha  d'anar  acompanyada  de  la  culminació  del  procés  de 
descentralització de  la gestió econòmica dels màsters  i de  la  transferència del procés de  revisió de 
l'Oferta de Curs Acadèmic de Postgrau al Servei de Recursos Humans (PDI).  
 
L'anàlisi dels macroprocessos del Servei d’Estudiants revela que en tres d'ells s'atén tant a la gestió de 
grau com la de màster (Planes, títols i beques). Respectant la singularitat del Postgrau, s'ha de produir 
una  major  integració  dels  processos  que  permeta  un  aprofitament  més  eficient  dels  recursos 
disponibles  aprofitant  la  diferent  estacionalitat  d'algunes  tasques.  D'altra  banda,  una  estructura 
conjunta  permetrà  una major  adaptació  dels  recursos  als  eventuals  canvis  que  ja  s'han  produït  i 
eventualment es puguen produir en  la composició de  l’alumnat de  la Universitat. També s'ha valorat 
l'ocupació poc  consolidada que mostra  en  aquests moments  la plantilla del  Servei de Postgrau  i  el 
nombre significatiu de vacants que s'han produït en el Servei d’Estudiants. 
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El Servei de Relacions Internacionals ha mostrat un volum de gestió consolidat amb aspectes singulars 
com  la mobilitat d'estudiants, en els quals  la Universitat de València és  capdavantera en el  conjunt 
europeu. Des d'aquest curs les seues instal∙lacions s'han traslladat al Palau de Cerveró, l'edifici del qual 
serà administrat a partir del pròxim exercici pel Servei. Es proposa la dotació d'una prefectura d'unitat 
addicional i la revisió d'alguns dels requisits lingüístics de les places. 
 
L'estudi  d'indicadors  del  Servei  d’Investigació  també  ha  posat  de  manifest  un  volum  de  gestió 
consolidat, que en tot cas pot haver experimentat una lleu contracció. L'estudi torna a incidir en algun 
aspecte que  ja  s'havia arreplegat en  l'Informe de  la Comissió per al Diagnòstic  Integral del PAS, en 
concret  en  l'acumulació  de  solucions  temporals  per  a  la  incorporació  de  personal,  en  la majoria 
d'ocasions  amb  càrrec  al  capítol  VI  que,  almenys  en  part,  haurien  de  transformar‐se  en  plantilla 
estructural. Per a açò i donades les limitacions en el creixement de la plantilla, es contempla la dotació 
de dues llocs de cap d'unitat. 
 

*** 
 

Finalment dins de  l'estudi d'Indicadors s'han avaluat  les Unitats de Suport a  Instituts  i  les Unitats de 
Campus, exclosos, com en el cas dels Centres, els serveis de Consergeria, que seran objecte d'un futur 
estudi. 
 
En el cas de  les Unitats de suport d'Instituts  l'estudi d'indicadors assenyala una desproporció evident 
entre  les mateixes  i  també una evident heterogeneïtat,  ja que en el cas dels  Instituts de Paterna es 
gestiona  tot  un  complex  d'instal∙lacions,  laboratoris,  edificis,  jardins,  aparcament,  etc.  Hi  ha  una 
evident disparitat tant en els  índex 1 com en el 2, que mesuren, respectivament, el volum global de 
gestió en termes globals i el volum per plaça de plantilla. 
 
Encara  que  no  s'ha  fet  un  examen  comparatiu  explícit  amb  un  altre  tipus  d'unitats,  una  simple 
comparació, per exemple, de les dades de gestió econòmica d'aquestes unitats, en comparació d'unes 
altres, mostra  una  situació  clarament  deficitària  de  personal,  especialment  en  les USI  de  Paterna  i 
Tarongers. 
 
En el cas de la USI de Paterna es proposa la dotació d'una plaça de cap d'unitat i reforçar la plantilla de 
personal administratiu. En el  cas de Tarongers, es proposa  la  integració efectiva en  la unitat de  les 
places adscrites al INTRAS per a reduir també l'índex de treball per plaça, així com reforçar la plantilla 
d'administratius. Finalment, es proposa la integració de la USI de Blasco Ibáñez en la Unitat de Campus 
amb  la  finalitat d'aprofitar millor els  recursos,  tenint en compte que en aquest cas  l'índex dos de  la 
Unitat de Campus és el menor, com ocorre en  la USI,  i que en aquesta última es van a anar perdent 
progressivament algunes tasques, des de la gestió d'alguns Instituts que s'han traslladat al Campus de 
Tarongers o la de l'edifici del Palau de Cerveró. 
 
En el cas de les unitats dels Campus de Burjassot i Tarongers es proposa un major equilibri de l'índex 
dos dotant una plaça d'administratiu en Tarongers. 
 

*** 
 

Cal fer una reflexió última sobre els Centres, Serveis  i Unitats sobre els quals s'ha elaborat un estudi 
d'indicadors,  ponderacions  i  Índexs.  En  tots  els  casos,  aquesta  proposta  de modificació  de  la  RLT, 
pretén equilibrar els índexs que expressen la càrrega de treball per plaça de plantilla. Açò no significa 
que aquest índex 2 mitjana final siga un objectiu en si mateix. Cal recordar com ja indicava l'Informe de 



 

MODIFICACIÓ RLT 1/2015  - 7 - 
 

la  Comissió  per  al  Diagnòstic  Integral  del  PAS  que  en  una  anàlisi  comparada  amb  la  resta  de  les 
universitats  públiques  espanyoles,  la  Universitat  de  València  presenta  una  plantilla  de  personal 
d'administració i serveis de grandària moderada. Les últimes dades comparatives dels quals disposem 
són l'informe de la CRUE “La Universitat Espanyola en xifres 2011”, ja que l'últim informe publicat (La 
Universitat Espanyola en xifres 2013‐2014) no arreplega aquesta comparativa. Les esmentades dades 
vénen  referits a  l'anualitat 2008  i en ells  la  ràtio PAS/PDI equivalent a  temps complet és 0,59 en  la 
Universitat de València, mentre que la mitjana espanyola que se situa en 0,61. 
 
La ràtio de les plantilles PAS/PDI en termes absoluts d'aqueix mateix any 2008 se situava en 0,51. No 
obstant açò s'ha de subratllar que aquesta xifra baixà fins a una ràtio de 0,48 en 2011, moment en què 
es van fer efectives les limitacions en matèria de reposició d'efectius, com a conseqüència de la dispar 
evolució d'ambdues plantilles. La plantilla de PAS va augmentar en només cinc places en el període 
2008‐2011, mentre  que  la  de  PDI  en  el mateix  període  es  va  incrementar  amb  cent  vuitanta‐vuit 
places. 
 
D'acord amb  les dades del Sistema  Integrat d'Informació Universitària, en el curs 2013‐2014  la  ràtio 
PAS/PDI de  la Universitat de València  se  situa  en  l'esmentat 0,48 mentre que  en  el  conjunt de  les 
universitats públiques espanyoles és de 0,52. 

 
*** 
 

Es procedeix a també en el context d'aquesta reordenació de  la plantilla, amb una reducció d'unitats 
administratives, al barrat dels llocs de Cap d'Unitat al Grup A, Subgrup A2, en una aposta per millorar 
la qualificació tècnica de  la plantilla  i, al seu torn, en sentit  invers, s'agranen al Subgrup C1  les places 
de  Tècnic Mitjà  adscrites  a Departament per  a harmonitzar‐les, donada  la  seua  identitat  funcional. 
Passen a denominar‐se Cap d’Unitat amb el mateix objectiu. 
 
Finalment, s'augmenta la jornada amb la corresponent revisió del complement específic de les places 
d'auxiliar  de  serveis  que  en  l'actualitat  no  tenien  dedicació  exclusiva  amb  l'objectiu  de  pal∙liar 
parcialment  la  disminució  d'entorn  a  seixanta  persones  que  presten  servei  en  aquesta  escala. 
 

*** 
 

Es procedeix finalment a l'amortització de diverses places, totes elles vacants sense substituir, perquè 
el saldo total de places de la proposta de modificació de la RLT siga neutre, així com la creació singular 
d'alguns llocs com a conseqüència d'adaptacions per motius de salut i també es crea una plaça d'Oficial 
d'Audiovisuals per a permetre  l'execució de  la sentència 40/2015 del  jutjat contenciós administratiu 
núm. 5 de València. Finalment s’actualitzen codis d’ocupació de diversos llocs de treball. 
 
Aquesta  proposta  no  suposa  cap  variació  en  el  nombre  de  places  de  la  plantilla  del  personal 
d’administració i serveis de la Universitat de València. 
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*** 
 

Pel que fa a la cobertura pressupostària de l’import en què es quantifica la proposta en termes anuals 
(734.702,68 euros), el pressupost de 2015 contempla una quantitat de 129.672 euros corresponents al 
darrer quadrimestre de  l’any per a  la promoció  i millora de  les condicions de treball del PAS,  la qual 
cosa  suposa que  s’ha  compromés per  al pressupost de  2016  l’import  equivalent  anual  (345.686,68 
euros); d’altra banda de  les dotacions pressupostàries destinades a  les promocions  i ampliacions de 
plantilla del PAS  corresponents a exercicis anteriors  incorporades  com a  romanents  se’n destinaran 
356.593  euros,  import  per  els  quals  s’adjunta  a  l’expedient  els  certificats  escaients  d’existència  de 
crèdit, complementats pels que donen cobertura a les quotes de seguretat social conseqüents. 
 
Tanmateix la Llei de Pressupostos de l’Estat per a 2015 exceptua a l’article 20.7 de les prohibicions per 
a  revisions  retributives  totes  aquelles  que  siguen“...adecuaciones  retributivas  que,  con  carácter 
singular  y  excepcional,  resulten  imprescindibles  por  el  contenido  de  los  puestos  de  trabajo,  por  la 
variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de  los 
objetivos  fijados  al mismo”.  De  la mateixa manera  l’article  24.3  de  la  Llei  de  Pressupostos  de  la 
Generalitat per a 2015 estableix:”...El que disposa l’apartat 1 d’este article ha d’entendre’s sense perjuí 
de  les adequacions retributives que, amb caràcter singular  i excepcional, resulten  imprescindibles pel 
contingut dels  llocs de treball, per  la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel 
grau de  consecució dels objectius  fixats a  este,  sempre amb  compliment  estricte del que disposa  la 
normativa vigent”. La proposta de modificació de RLT 1/2015 que pretén reassignar  les càrregues de 
treball entre les diverses unitats administratives de la Universitat de València sense minorar el nivell de 
qualitat del servei que prestem,  facilitant així  l’estabilització  i  la pressa de possessió de  les persones 
que han superat les proves d’accés a la funció pública, a la qual s’afegeix una proposta de revisions de 
la  qualificació  per  a  l’accés  (el  cas  de  les  places  barrades)  o  d’una  major  dedicació  (cas  de  la 
incorporació de la dedicació exclusiva als auxiliars de serveis), es troba inclosa en les excepcionalitats 
contemplades en les disposicions normatives esmentades, tot i que s’acompleixen els principis exigits: 
és una  revisió  singular  i excepcional que  resulta necessària per  la  revisió del contingut dels  llocs de 
treball,  que  esdevé  de  la  reassignació  d’efectius  a  les  unitats  de  gestió  i  de  l’adscripció  de  noves 
persones  a  noves  unitats,  proposada  atenent  la  legislació  pertinent  en matèria  pressupostària  i  de 
funció pública. 
 

*** 
 

S'adjunten a aquesta proposta els estudis d'indicadors elaborats  i publicats  fins avui  sobre Centres, 
Departaments, Serveis i Unitats. 
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MODIFICACIÓ 1/2015 DE LA RLT   
 

1. Modificació en l’estructura de la RLT. 
 
1.1.  Per acord del Consell de Govern del 25 de juliol de 2013 (ACGUV 144/2013) es va aprovar la 

supressió del Centre de Postgrau de  la Universitat de València  i  la adscripció de  tots els 
seus mitjans materials i personals al Servei de Postgrau. 

   
  Atenent raons de reestructuració, s’integren el Servei de Postgrau  i el Servei d’Estudiants, 

mantenint la denominació de Servei d’Estudiants. 
   
  Aquesta modificació  afecta  als  següents  llocs  de  treball:  1386,  1615,  1999,  2164,  2165, 

2247, 1124, 1125, 1135, 1145, 1148, 1149, 1151, 1178, 2051, 2052, 2053, 2054, 2193, 2259, 
2274, 2277 i 2224. 

 
1.2.  Atenent  raons  de  reestructuració,  s’uneixen  la  Unitat  de  Campus  de  Blasco  Ibáñez  i  la 

Unitat  de  Suport  al  Instituts  de  Blasco  Ibáñez, mantenint  la  denominació  de  Unitat  de 
Campus de Blasco Ibáñez. Aquesta modificació  implica  la adscripció dels següents  llocs de 
treball a la Unitat de Campus de Blasco Ibáñez: 1262, 2177, 2008, 2093, 1687 i 274. 

 
El  lloc nº 1260, canvia  la adscripció de  la USI de Blasco  Ibáñez a  la Unitat de Campus de 
Blasco Ibáñez, però conserva la destinació 2 a l’Institut de Filologia Valenciana. 

 
1.3  D’acord  amb  la  reestructuració  de  la  plantilla,  es  procedeix  a  integrar  la  gestió 

administrativa  de  diversos  departaments  de  centres  i  a  crear  noves  unitats  de  gestió 
departamental. Aquests es relacionen a l’annex I d’aquest document. 

 
 

2. Transformació de llocs de treball.  
 
2.1 Es transforma el  lloc nº 910, denominat auxiliar de serveis sec/deg‐dir, classificat com a 

D14 E18, adscrit a  la  Facultat de Filologia, Traducció  i Comunicació, en el  lloc nº 2346, 
denominat  Tècnic  Superior  de  Gestió  Administrativa,  classificat  com  a  A20  E42,  amb 
destinació a la Facultat de Dret. 

 
 

2.2 En  l’acord  del  Consell  Social  ACSUV  2008/45,  es  va  aprovar  la  reserva  de  crèdit  del 
pressupost ordinari per a la transformació, per costos diferencials, de 8 llocs de treball de 
Tècnic Mitjà de Gestió en Tècnic Superior de Gestió Administrativa, de B20 E35 a A20 E42. 
Dels 8 llocs, s’havien transformat 6, restant la transformació de 2 llocs més. 
 
En aquesta modificació es  transforma el  lloc nº 2165, denominat  tècnic mitjà de gestió, 
classificat  com  a B20  E35,  adscrit  al  Servei de Postgrau,  en  el  lloc nº 2426, denominat 
Tècnic Superior de Gestió Administrativa,  classificat  com a A20 E42, amb destinació al 
Servei d’Estudiants, Gerència, sense cost addicional. 
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2.3   Es  transformen els següents  llocs, denominats auxiliar de serveis, classificats com a D14 

E18: 
 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ   DESTINACIÓ 

276  AUX. SERVEIS  DP. CIRURGIA – F. MEDICINA 

 
269 
 

AUX. SERVEIS   DP. ESTOMATOLOGIA – F. MEDICINA 

974  AUX. SERVEIS  GERÈNCIA – ED. RECTORAT 

 
  en llocs de tècnic mitjà de gestió, classificats com a B20 E35: 
 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ   DESTINACIÓ 

2401  TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ  FAC. MAGISTERI 

2418  TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ  FAC. PSICOLOGIA 

2330  TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA 

 
 
2.4  Es  transformen els  següents  llocs, denominats  tècnic mitjà de gestió,  classificats  com a 

B20 E35: 
 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ   DESTINACIÓ 

665  TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ  DP. QUÍMICA FÍSICA – FAC. QUÍMICA 

 
  en llocs de tècnic mitjà de gestió, classificats com a B20 E35: 

 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ   DESTINACIÓ 

 
2364 

 
TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ  FAC. FARMACIA 

 
 

2.5.   En  l’acord  del  Consell  Social  ACSUV  2010/5,  es  va  aprovar  la  reserva  de  crèdit  del 
pressupost ordinari per a  la transformació, per costos diferencials, de 30  llocs de treball 
d’auxiliar  de  serveis  en  administratius,  de  D14  E13  a  C16  E23.  Dels  30  llocs,  s’havien 
transformat  3  llocs  i  1  lloc  en  els  acords  del  Consell  Social  ACSUV  2011/358  i  ACSUV 
2012/394 respectivament, per lo que quedaven pendent de transformar 26, condicionats 
a la presa de possessió del personal funcionari de carrera de la promoció interna.  
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Els  llocs d’auxiliar de serveis que varen ser assenyalats per transformar‐se en  l’acord del 
Consell Social ACSUV 2012/394, son els següents: 44, 289, 379, 396, 428, 430, 433, 437, 
469, 478, 486, 489, 528, 723, 747, 774, 832, 840, 851, 951, 952, 1033, 1051, 1188, 1468 i 
1593. 
 

 
Els llocs d’administratius en els que es transformen són els següents: 
 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

2325  ADMINISTRATIU  BIBLIOTECA HISTORICA MEDICA ‐SBD 

2326  ADMINISTRATIU  DP. ENGINYERIA ELECTRÒNICA ‐ ETSE 

2327  ADMINISTRATIU  DP. ENGINYERIA  ELECTRÒNICA ‐ ETSE 

2328  ADMINISTRATIU  DP. ENGINYERIA QUÍMICA ‐ ETSE 

2329  ADMINISTRATIU  DP. INFORMATICA ‐ ETSE 

2331  ADMINISTRATIU  ETSE 

2332  ADMINISTRATIU  DP. BIOQUIMICA – FAC BIOLÒGIQUES 

2333  ADMINISTRATIU  UG. DEP. B.FUN I ANT FIS I DEP. ZOOL. – FAC BIOLÒGIQUES 

2336  ADMINISTRATIU  F. BIOLÒGIQUES 

2337  ADMINISTRATIU  F. BIOLÒGIQUES 

2339  ADMINISTRATIU  DP. EDUCACIO FISICA – FAC CC ACTIVITAT FISICA I ESPORT 

2341  ADMINISTRATIU  DP.DRET FINANCER I HISTORIA DEL DRET – FAC DRET 

2342  ADMINISTRATIU  DP.DRET MERCANTIL "MANUEL BROSETA PONT" – FAC DRET 

2343  ADMINISTRATIU  UGD. DEP.D. PENAL I D. ROMÀ I  ECLESIAST DE L'ESTAT, I DEP. 
FILOSOFIA DEL D., MORAL I POLITICA – FAC DRET 

2344  ADMINISTRATIU  UGD. DEP.D. PENAL I D. ROMÀ I  ECLESIAST DE L'ESTAT, I DEP. 
FILOSOFIA DEL D., MORAL I POLITICA – FAC DRET 

2345  ADMINISTRATIU  UGD. DEP.D. PENAL I D. ROMÀ I  ECLESIAST DE L'ESTAT, I DEP. 
FILOSOFIA DEL D., MORAL I POLITICA – FAC DRET 

2347  ADMINISTRATIU  FAC. DRET 

2348  ADMINISTRATIU  FAC. DRET 

2349  ADMINISTRATIU  FAC. DRET 

2350  ADMINISTRATIU  DP. ECONOMIA APLICADA ‐ FAC. ECONOMIA 



 

MODIFICACIÓ RLT 1/2015  - 13 - 
 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

2351  ADMINISTRATIU  DP. ECONOMIA APLICADA ‐ FAC. ECONOMIA 

2352  ADMINISTRATIU  DP. ECONOMIA APLICADA ‐ FAC. ECONOMIA 

2353  ADMINISTRATIU  DP. ECONOMIA APLICADA ‐ FAC. ECONOMIA 

2354  ADMINISTRATIU  DP.ESTRUCTURA ECONOMICA (ECONOMIA APLICADA II) – 
FAC ECONOMIA 

2355  ADMINISTRATIU  UG. D. COMERCIALIT INVEST MERCATS I DP.DIR EMPRESES – 
FAC ECONOMIA 

2356  ADMINISTRATIU  UG. D. COMERCIALIT INVEST MERCATS I DP.DIR EMPRESES – 
FAC ECONOMIA 

 
 

2.6  En  l’acord  del  Consell  Social  ACSUV  2011/358,  es  va  aprovar  la  reserva  de  crèdit  del 
pressupost ordinari per a  la transformació, per costos diferencials, de 15  llocs de treball 
d’auxiliar de serveis en administratius, de D14 E13 a C16 E23. Els llocs d’auxiliar de serveis 
a transformar son els següents:  
 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

55  AUXILIAR DE SERVEIS  BIBLIOTECA DE CIÈNCIES SOCIALS “GREGORI MAIANS” ‐ SBD 

95  AUXILIAR DE SERVEIS  DP.FILOSOFIA DEL DRET, MORAL I POLÍTICA – FAC. DRET 

153  AUXILIAR DE SERVEIS  DP.ANÀLISI ECONÒMICA – FAC. ECONOMIA 

157  AUXILIAR DE SERVEIS  DP. COMPTABILITAT – FAC. ECONOMIA 

160  AUXILIAR DE SERVEIS  UG. DEP. COMERCIALIT INVEST MERCATS I DP. DIR EMPRESES 
JUAN RENAU PIQUERAS – FAC. ECONOMIA 

518  AUXILIAR DE SERVEIS  S. POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

526  AUXILIAR DE SERVEIS  DP. FILOLOGIA CATALANA – FAC. FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I 
COMUNICACIÓ 

533  AUXILIAR DE SERVEIS  DP. FILOLOGIA FRANCESA I ITALIANA ‐ FAC. FILOLOGIA, 
TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 

537  AUXILIAR DE SERVEIS  DP. FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA ‐ FAC. FILOLOGIA, 
TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 

539  AUXILIAR DE SERVEIS  DP. TEORIA DELS LLENGUATGES I CC COMUNICACIÓ ‐ FAC. 
FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 

745  AUXILIAR DE SERVEIS  DP. ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA – FAC. 
MATEMÀTIQUES 

770  AUXILIAR DE SERVEIS  BIBLIOTECA DE CIÈNCIES “EDUARD BOSCÀ” ‐ SBD 

860  AUXILIAR DE SERVEIS  DP.EDUCACIÓ FÍSICA – FAC CC ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT 
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Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

1038  AUXILIAR DE SERVEIS  DP. TEORIA DE L’EDUCACIÓ – FAC. FILOSOFIA I CC EDUCACIÓ 

2041  AUXILIAR DE SERVEIS  S. POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 
 
Els llocs d’administratius en els que es transformen són els següents: 

 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

2357  ADMINISTRATIU  DP. BIOLOGIA CELULAR I PARASITOLOGIA – FAC. FARMACIA 

2359  ADMINISTRATIU  UGD FARM. I TECNOLOGIA FARM. I FARMACOLOGIA  ‐ FAC. 
FARMACIA 

2360  ADMINISTRATIU  UGD FARM. I TECNOLOGIA FARM. I FARMACOLOGIA ‐ FAC. 
FARMACIA 

2361  ADMINISTRATIU  UGD  FARM. I TECNOLOGIA FARM. I FARMACOLOGIA ‐ FAC. 
FARMACIA 

2362  ADMINISTRATIU  DP. MEDICINA PREVENTIVA ‐ FAC. FARMACIA 

2366  ADMINISTRATIU  UGD  FILOLOGIA CATALANA, CLASSICA I FRANCESA I ITALIANA 
– FAC. FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 

2367  ADMINISTRATIU  DP. FILOLOGIA ESPANYOLA ‐ FAC. FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I 
COMUNICACIÓ 

2368  ADMINISTRATIU  DP. FILOLOGIA ESPANYOLA ‐ FAC. FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I 
COMUNICACIÓ 

2369  ADMINISTRATIU  DP. TEORIA LLENG ‐ FAC. FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I 
COMUNICACIÓ 

2370  ADMINISTRATIU  FAC. FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 

2371  ADMINISTRATIU  DP. DIDACT.ORG.ESC – FAC. FILOSOFIA I CC EDUCACIÓ 

2373  ADMINISTRATIU  UGD DE FILOSOFIA, LOGICA I METAFISICA ‐ FAC. FILOSOFIA I 
CC EDUCACIÓ 

2374  ADMINISTRATIU  UGD DE FILOSOFIA, LOGICA I METAFISICA ‐ FAC. FILOSOFIA I 
CC EDUCACIÓ 

2376  ADMINISTRATIU  DP. ASTRONOMIA I ASTROFISICA ‐ FAC. FISICA 

2377  ADMINISTRATIU  DP. FISICA APLICADA ‐ FAC. FISICA 

 
 

2.7 Es transformen els següents llocs, denominats administratiu, classificats com a C16 E23: 
 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

87  ADMINISTRATIU  UG. DEP. PENAL I D.DRET ROMA I D. ECLESIAST DE L'ESTAT – 
FAC DRET 
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Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

88  ADMINISTRATIU  UG. DEP. PENAL I D.DRET ROMA I D. ECLESIAST DE L'ESTAT – 
FAC DRET 

89  ADMINISTRATIU  UG. DEP. PENAL I D.DRET ROMA I D. ECLESIAST DE L'ESTAT – 
FAC DRET 

114  ADMINISTRATIU  DP.ECONOMIA APLICADA – FAC ECONOMIA 

152  ADMINISTRATIU  DP.ANALISI ECONOMICA – FAC ECONOMIA 

162  ADMINISTRATIU  DP.ECONOMIA APLICADA – FAC ECONOMIA 

163  ADMINISTRATIU  DP.ECONOMIA APLICADA – FAC ECONOMIA 

164  ADMINISTRATIU  DP.ECONOMIA APLICADA – FAC ECONOMIA 

165  ADMINISTRATIU  DP.ECONOMIA APLICADA – FAC ECONOMIA 

338  ADMINISTRATIU  DP. PEDIATRIA – FAC MEDICINA 

529  ADMINISTRATIU  DP. FILOLOGIA ESPANYOLA‐ FAC FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I 
COMUNICACIÓ 

530  ADMINISTRATIU  DP. FILOLOGIA ESPANYOLA ‐ FAC FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I 
COMUNICACIÓ 

667  ADMINISTRATIU  DP. QUIMICA FISICA – FAC QUIMICA 

668  ADMINISTRATIU  DP. QUIMICA FISICA – FAC QUIMICA 

673  ADMINISTRATIU  DP. QUIMICA INORGANICA – FAC QUIMICA 

674  ADMINISTRATIU  DP. QUIMICA INORGANICA ‐  FAC QUIMICA 

730  ADMINISTRATIU  FAC. MATEMATIQUES 

858  ADMINISTRATIU  DP. DIDACTICA EXPR. MUSICAL – FAC MAGISTERI 

859  ADMINISTRATIU  DP. DIDACTICA EXPR. MUSICAL – FAC MAGISTERI 

867  ADMINISTRATIU  FAC. SOCIALS 

868  ADMINISTRATIU  FAC. SOCIALS 

1635  ADMINISTRATIU  FAC. QUIMICA 

2045  ADMINISTRATIU  DP.ECONOMIA APLICADA – FAC ECONOMIA 

2062  ADMINISTRATIU  DP. DIDACTICA EXPR. MUSICAL – FAC MAGISTERI 

2063  ADMINISTRATIU  DP. FILOLOGIA ESPANYOLA – FAC FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I 
COMUNICACIÓ 
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Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

2309  ADMINISTRATIU  UGD DEP. BIOLOGIA VEG. I BOTANICA – FAC BIOLOGIQUES 

1136  ADMINISTRATIU  SERVEI D’ESTUDIANTS – GERÈNCIA 

1148  ADMINISTRATIU  SERVEI DE POSTGRAU  

2054  ADMINISTRATIU  SERVEI DE POSTGRAU 

 
 

En els següents nous llocs d’administratius, amb la mateixa classificació:  
 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

2378  ADMINISTRATIU  DP. FISICA DE LA TERRA ‐ FAC. FISICA 

2379  ADMINISTRATIU  DP. OPTICA ‐ FAC. FISICA 

2380  ADMINISTRATIU  FAC. FISICA 

2381  ADMINISTRATIU  FAC. FISICA 

2382  ADMINISTRATIU  DP. FISIOTERAPIA ‐ FAC. FISIOTERAPIA 

2383  ADMINISTRATIU  DP. FISIOTERAPIA ‐ FAC. FISIOTERAPIA 

2385  ADMINISTRATIU  DP. INFERMERIA ‐ FAC. INFERMERIA 

2387  ADMINISTRATIU  FAC. INFERMERIA 

2388  ADMINISTRATIU  DP. GEOGRAFIA – FAC GEOGRAFIA 

2390  ADMINISTRATIU  U.G.D. HIST.MEDIEVAL, PREHISTORIA I Hª ANTIGUITAT – FAC 
GEOGRAFIA 

2391  ADMINISTRATIU  U.G.D. HIST. CONTEMPORANIA I Hª MODERNA – FAC 
GEOGRAFIA 

2392  ADMINISTRATIU  U.G.D. HIST. CONTEMPORANIA I Hª MODERNA – FAC 
GEOGRAFIA 

2393  ADMINISTRATIU  DP. HISTORIA DE L'ART – FAC GEOGRAFIA 

2395  ADMINISTRATIU  U.G.D. DIDACTICA DE CIENCIES I MATEMATICA ‐ FAC. 
MAGISTERI 

2396  ADMINISTRATIU  U.G.D. DIDACTICA DE CIENCIES I MATEMATICA ‐ FAC. 
MAGISTERI 

2397  ADMINISTRATIU  U.G.D. DIDACTICA DE CIENCIES I MATEMATICA ‐ FAC. 
MAGISTERI 
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Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

2398  ADMINISTRATIU  DP.DID.EXP. MUSICAL ‐ FAC. MAGISTERI 

2399  ADMINISTRATIU  DP.DID.EXP. MUSICAL ‐ FAC. MAGISTERI 

2400  ADMINISTRATIU  DP.DID.LLENGUA I LITERATURA ‐ FAC. MAGISTERI 

2403  ADMINISTRATIU  FAC. MAGISTERI 

2404  ADMINISTRATIU  FAC. MAGISTERI 

2406  ADMINISTRATIU  DP. ESTADISTICA I INVESTIGACIO OPERATIVA ‐ FAC. 
MATEMATIQUES 

2408  ADMINISTRATIU  U.G.D. ANATOMIA, Hº DE LA CIENCIA I PATOLOGIA ‐ FAC. 
MEDICINA 

2409  ADMINISTRATIU  U.G.D. ANATOMIA, Hº DE LA CIENCIA I PATOLOGIA ‐ FAC. 
MEDICINA 

2410  ADMINISTRATIU  U.G.D. ANATOMIA, Hº DE LA CIENCIA I PATOLOGIA ‐ FAC. 
MEDICINA 

2411  ADMINISTRATIU  U.G.D. ANATOMIA, Hº DE LA CIENCIA I PATOLOGIA ‐ FAC. 
MEDICINA 

2420  ADMINISTRATIU  SERVEI DE RECURSOS HUMANS (PDI) – GERÈNCIA 

2425  ADMINISTRATIU  USI BURJASSOT 

2446  ADMINISTRATIU  USI TARONGERS 

 
 
2.8  Es  transformen els següents  llocs, denominats auxiliar de serveis, classificats com a D14 

E13: 
 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

1193  AUXILIAR DE SERVEIS  INTRAS – USI TARONGERS 

882  AUXILIAR DE SERVEIS  DP METODOLOGIA DE LES CC DEL COMPORTAMENT – FAC 
PSICOLOGIA 

810  AUXILIAR DE SERVEIS  DP. ESTRUCTURA ECONÒMICA (ECONOMIA APLICADA II) – FAC 
ECONOMIA 

1594  AUXILIAR DE SERVEIS  DP. FISICA TEÒRICA – FAC FISICA 

949  AUXILIAR DE SERVEIS  DP. FISIOTERÀPIA – FAC FISIOTERÀPIA 

482  AUXILIAR DE SERVEIS  DP. HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA – FAC GEOGRAFIA 

1646  AUXILIAR DE SERVEIS  UNITAT CAMPUS TARONGERS 
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En els següents nous llocs d’administratius, classificats com a C16 E23: 
 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

2412  ADMINISTRATIU  DP. ESTOMATOLOGIA – FAC MEDICINA 

2413  ADMINISTRATIU  DP. FISIOLOGIA ‐ FAC. MEDICINA 

2415  ADMINISTRATIU  FAC. MEDICINA 

2416  ADMINISTRATIU  FAC. MEDICINA 

2417  ADMINISTRATIU  DP. PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ ‐ FAC. 
PSICOLOGIA 

2419  ADMINISTRATIU  FAC. PSICOLOGIA 

2427  ADMINISTRATIU  UNITAT CAMPUS BLASCO IBÀÑEZ 

 
 

2.9  Es  transformen els següents  llocs, denominats auxiliar de serveis, classificats com a D14 
E18: 
 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

517  AUXILIAR DE SERVEIS  DP. PATOLOGIA – FAC MEDICINA 

842  AUXILIAR DE SERVEIS  DP. PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L’EDUCACIÓ – FAC 
PSICOLOGIA 

643  AUXILIAR DE SERVEIS DE SEC/DEG‐
DIR  ESCOLA TEC SUP D’ENGINYERIA 

1256  AUXILIAR DE SERVEIS  DP ENGINYERIA ELECTRÒNICA‐ ESCOLA TEC SUP D’ENGINYERIA 

1083  AUXILIAR DE SERVEIS  DP. ENGINYERIA QUIMICA ‐ ESCOLA TEC SUP D’ENGINYERIA 

1705  AUXILIAR DE SERVEIS  DP. INFORMÀTICA ‐ ESCOLA TEC SUP D’ENGINYERIA 

564  AUXILIAR DE SERVEIS  UG DEP. B. FUN I ANT FIS I DEP ZOOL – FAC BIOLÒGIQUES 

1588  AUXILIAR DE SERVEIS  UG DEP BIOLOGIA VEG I BOTÀNICA – FAC BIOLÒGIQUES 

439  AUXILIAR DE SERVEIS  DP D CONSTIT, CIENCIA POLITICA I DE L’ADMINISTRACIO – FAC 
DRET 

1587  AUXILIAR DE SERVEIS  DP DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL – FAC DRET 

92  AUXILIAR DE SERVEIS  DP DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL – FAC DRET 

52  AUXILIAR DE SERVEIS  DP DRET FINANCER I HISTÒRIA DEL DRET – FAC DRET 
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559  AUXILIAR DE SERVEIS  DP. TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS – FAC. SOCIALS 

 
 
En els següents nous llocs d’administratius, classificats com a C16 E23: 
 
 

 

 
 

2.10  Es transformen els següents  llocs, denominats caps d’unitat de gestió, classificats com a 
C20 E35: 

 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

321  CAP D'UNITAT  DP. Hª DE LA CIENCIA ‐FAC MEDICINA 

487  CAP D'UNITAT  DP. PREHISTORIA – FAC GEOGRAFIA 

523  CAP D'UNITAT  DP. FILOLOGIA CATALANA – FAC FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I 
COMUNICACIÓ 

527  CAP D'UNITAT  DP. FILOLOGIA CLASSICA ‐ FAC FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I 
COMUNICACIÓ 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

2421  ADMINISTRATIU  U.G.D. QUIMICA FISICA I QUIM. INORGANICA ‐ FAC. QUIMICA 

2422  ADMINISTRATIU  U.G.D. QUIMICA FISICA I QUIM. INORGANICA ‐ FAC. QUIMICA 

2423  ADMINISTRATIU  U.G.D. QUIMICA FISICA I QUIM. INORGANICA ‐ FAC. QUIMICA 

2424  ADMINISTRATIU  DP. QUIMICA ORGANICA – FAC QUIMICA 

2437  ADMINISTRATIU  DEP. BIOQUIMICA I BIOLOGIA MOLECULAR – FAC 
BIOLOGIQUES 

2438  ADMINISTRATIU  UGD. BIOLOGIA VEGETAL, BOTÀNICA I GEOLOGIA – FAC 
BIOLÒGIQUES 

2439  ADMINISTRATIU  UGD. FISICA ATOMICA I TEÒRICA – FAC FISICA 

2442  ADMINISTRATIU  U.S.I. BURJASSOT 

2443  ADMINISTRATIU  U.S.I. BURJASSOT 

2444  ADMINISTRATIU  U.S.I. BURJASSOT 

2445  ADMINISTRATIU  U.S.I. TARONGERS 

2447  ADMINISTRATIU  UNITAT CAMPUS TARONGERS 

2375  ADMINISTRATIU  UGD DEP SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL I DEP 
TREBAL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS – FAC CIÈNCIES SOCIALS 



 

MODIFICACIÓ RLT 1/2015  - 20 - 
 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

911  CAP D'UNITAT  DP. ANATOMIA ‐ FAC MEDICINA 

1505  CAP D'UNITAT  DP. PATOLOGIA – FAC MEDICINA 

1509  CAP D'UNITAT  DP. FARMACOLOGIA ‐ FAC FARMACIA 

1666  CAP D'UNITAT  DP. FILOSOFIA ‐ FAC. FILOSOFIA 

1667  CAP D'UNITAT  DP. METAFISICA ‐ FAC. FILOSOFIA 

1669  CAP D'UNITAT  DP. HISTORIA MEDIEVAL – FAC GEOGRAFIA 

1670  CAP D'UNITAT  DP. HISTORIA CONTEMPORANIA – FAC GEOGRAFIA 

1671  CAP D'UNITAT  DP. FILOLOGIA FRANCESA I ITALIANA ‐ FAC FILOLOGIA, 
TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 

1672  CAP D'UNITAT  DP.FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA – FAC 
FARMACIA 

1674  CAP D'UNITAT  DP.TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS – FAC CIENCIES SOCIALS 

1675  CAP D'UNITAT  DP. DIDACTICA DE LA MATEMATICA. – FAC MAGISTERI 

1676  CAP D'UNITAT  DP. DIDACTICA DE LES CIENCIES EXPERIMENTALS – FAC 
MAGISTERI 

1759  CAP D'UNITAT  DP. LOGICA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA – FAC FILOSOFIA 

1414  CAP D'UNITAT  UGD D DRET PENAL, D DRET ROMÀ I ECLESIÀSTIC DE L’ESTAT –
FAC DRET 

 
En els següents nous llocs de caps d’unitat de gestió, amb la mateixa classificació: 
 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

2440  CAP D'UNITAT  JARDÍ BOTÀNIC 

2338  CAP D'UNITAT  SERVEI D’ESTUDIANTS ‐ GERÈNCIA 

2372  CAP D'UNITAT  UGD DE FILOSOFIA, LOGICA I METAFISICA – FAC FILOSOFIA 

2441  CAP D'UNITAT  U.S.I. BURJASSOT 

2389  CAP D'UNITAT  U.G.D. HIST.MEDIEVAL, PREHISTORIA I Hª ANTIGUITAT – FAC 
GEOGRAFIA 

2365  CAP D'UNITAT  U.G.D. FILOLOGIA CATALANA, CLASSICA I FRANCESA I 
ITALIANA – FAC FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 

2358  CAP D'UNITAT  U.G.D. FARM. I TECNOLOGIA FARM. I FARMACOLOGIA – FAC 
FARMACIA 

2394  CAP D'UNITAT  U.G.D. DIDACTICA DE CIENCIES I MATEMATICA ‐ FAC. 
MAGISTERI 
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2407  CAP D'UNITAT  U.G.D. ANATOMIA, Hº DE LA CIENCIA I PATOLOGIA ‐ FAC. 
MEDICINA 

2432  CAP D'UNITAT  SERVEI RELACIONS INTERNACIONALS – GERÈNCIA 

2430  CAP D'UNITAT  SERVEI D'INVESTIGACIO ‐ GERÈNCIA 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

2431  CAP D'UNITAT  SERVEI D'INVESTIGACIO ‐ GERÈNCIA 

2340  CAP D'UNITAT  FAC CC ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT 

2414  CAP D'UNITAT  FAC. MEDICINA 

2402  CAP D'UNITAT  FAC. MAGISTERI 

2386  CAP D'UNITAT  FAC. INFERMERIA 

2384  CAP D'UNITAT  FAC. FISIOTERAPIA 

2335  CAP D'UNITAT  F.BIOLÒGIQUES 

 
 

2.11  Es  transformen els següents  llocs, denominats auxiliar de serveis, classificats com a D14 
E18: 
 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

426  AUXILIAR DE SERVEIS  DP DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR ‐ FAC FILOSOFIA I CC 
EDUCACIÓ 

1595  AUXILIAR DE SERVEIS  DP FISICA DE LA TERRA I TERMODINÀMICA ‐ FAC FISICA 

147  AUXILIAR DE SERVEIS  DP GEOGRAFIA – FAC GEOGRAFIA 

480  AUXILIAR DE SERVEIS  DP HISTÒRIA DE L’ART – FAC GEOGRAFIA 

2026  AUX.SERV. SEC/DEG‐DIR  FAC INFERMERIA I PODOLOGIA 

421  AUX.SERV. SEC/DEG‐DIR  FAC FILOSOFIA I CC EDUCACIÓ 

1465  AUX.SERV. SEC/DEG‐DIR  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA 

916  AUXILIAR DE SERVEIS  DP DRET CIVIL – FAC DRET 

922  AUX.SERV. SEC/DEG‐DIR  FAC FISIOTERÀPIA 

465  AUX.SERV. SEC/DEG‐DIR  FAC GEOGRAFIA 

1032  AUX.SERV. SEC/DEG‐DIR  UNITAT CAMPUS BLASCO IBÀÑEZ 
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86  AUXILIAR DE SERVEIS  DP DRET MERCANTIL “MANUEL BROSETA PONT” – FAC DRET 

1647  AUX.SERV. SEC/DEG‐DIR  FAC MAGISTERI 

90  AUX.SERV. SEC/DEG‐DIR  FAC FILOSOFIA I CC DE L’EDUCACIÓ 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

171  AUX.SERV. SEC/DEG‐DIR  FAC ECONOMIA 

565  AUX.SERV. SEC/DEG‐DIR  FAC CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT 

 
 
En els següents nous llocs d’auxiliar de serveis amb la mateixa classificació: 
 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

2435  AUX.SERV. SEC/DEG‐DIR  F. FILOSOFIA I CC. DE L'EDUCACIÓ 

2405  AUXILIAR SERVEIS  UGD MAT APLICADA, ALGEBRA, GEOM I TOPOL, ANALISI 
MATEMÀTICA– FAC MATEMÀTIQUES 

2334  AUXILIAR SERVEIS  U.G.D. BIOLOGIA VEGETAL I BOTANICA I GEOLOGIA – FAC 
BIOLOGIQUES 

2434  AUXILIAR SERVEIS  ETSE 

2363  AUXILIAR SERVEIS  DP. MEDICINA PREVENTIVA – FAC FARMACIA 

2450  AUXILIAR SERVEIS  FAC. PSICOLOGIA 

2455  AUXILIAR SERVEIS  FAC. MEDICINA 

2451  AUXILIAR SERVEIS  FAC. MAGISTERI 

2459  AUXILIAR SERVEIS  FAC. GEOGRAFIA 

2428  AUXILIAR SERVEIS  FAC. GEOGRAFIA 

2452  AUXILIAR SERVEIS  FAC. FISICA 

2453  AUXILIAR SERVEIS  FAC. FISICA 

2448  AUXILIAR SERVEIS  ETSE 

2436  AUXILIAR SERVEIS  DEP. BIOLOGIA CELULAR – FAC FARMACIA 

2456  AUXILIAR SERVEIS  FAC. BIOLOGIQUES 

2429  AUXILIAR SERVEIS  FAC. DRET 
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2.12  Es  transformen els següents  llocs, denominats auxiliar de serveis, classificats com a D14 
E13: 
 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

50  AUXILIAR DE SERVEIS  UNITAT CAMPUS BLASCO IBÀÑEZ 

297  AUXILIAR DE SERVEIS  UNITAT CAMPUS BLASCO IBÀÑEZ 

647  AUXILIAR DE SERVEIS  UNITAT CAMPUS BLASCO IBÀÑEZ 

1194  AUXILIAR DE SERVEIS  USI BURJASSOT 

749  AUXILIAR DE SERVEIS  USI BURJASSOT 

 
En els següents nous llocs d’auxiliar de serveis amb la mateixa classificació: 
 

Nº LLOC  DENOMINACIÓ  DESTINACIÓ 

2454  AUXILIAR SERVEIS  FAC. FILOSOFIA 

2457  AUXILIAR SERVEIS  FAC. FILOLOGIA 

2458  AUXILIAR SERVEIS  FAC. FILOLOGIA 

2449  AUXILIAR SERVEIS  FAC. ECONOMIA 

2433  AUXILIAR SERVEIS  FAC. DRET 

 
 

  Per  a  regularitzar  llocs  de  treball  que  van  aparèixer  amb  caràcter  provisional  per  a  donar 
  resposta a necessitats institucionals, es transforma el següent lloc de treball: 

 
2.13  Per complir  la sentència 40/2015 del Jutjat contenciós administratiu nº 5 de València, es 

transforma el  lloc de treball nº 401, denominat oficial de manteniment, classificat com a 
C16 E15, adscrit al Servei Tècnic  i de Manteniment, Unitat de Campus de Blasco  Ibáñez, 
Facultat de Psicologia, en el  lloc nº 2324, denominat oficial/a d’audiovisuals, classificat 
com a C16 E23 i adscrit a la Facultat de Filologia. 

 
 

3. Modificació de llocs de treball.  
 

3.1 Per  necessitats  organitzatives,  el  lloc  de  treball  nº  2127,  denominat  responsable  de 
l’Oficina  dels  Plans  d’Estudis,  classificat  com  a  A24  E46,  i  adscrit  a  Gerència,  Servei 
d’Estudiants, canvia la seua denominació a Cap de Secció, amb la mateixa classificació i el 
mateix destí. Aquesta modificació no comporta cost pressupostari. 
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3.2 El  lloc de treball nº 1756, denominat cap d’unitat de gestió  Intras, classificat com a C20 
E35,  i adscrit al  Institut Universitari   d'Investigació en Trànsit  i Seguretat Viària (INTRAS), 
canvia  la  seua  denominació  a  Cap  d’Unitat  de Gestió  i  la  seua  adscripció  a  la USI  de 
Tarongers,  amb  la  mateixa  classificació.  Aquesta  modificació  no  comporta  cost 
pressupostari. 

 
 

3.3 El lloc de treball nº 1636, denominat administratiu/va, classificat com a C16 E23, i adscrit 
al Institut Universitari  d'Investigació en Trànsit i Seguretat Viària (INTRAS), canvia la seua 
adscripció  a  la USI  de  Tarongers,  amb  la mateixa  classificació. Aquesta modificació  no 
comporta cost pressupostari. 
 

3.4  Es  barren  en  B/C  tots  els  llocs  de  treball  de  Caps  d’Unitat  de Gestió  i  que  afecta  als 
següents llocs:  
 
Nº 7, 12, 72, 107, 148, 184, 236, 324, 336, 354, 355, 360, 384, 400, 402, 403, 447, 448, 
485, 498, 499, 542, 546, 585, 604, 607, 620, 633, 671, 683, 686, 720, 725, 727, 755, 782, 
783,817, 820, 821, 857, 863, 865, 898, 924, 925, 929, 993, 1013, 1014, 1015, 1016, 1060, 
1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1088, 1089, 1090, 1092, 1093, 1095, 1102, 1123, 1124, 
1125, 1126, 1127, 1130, 1132, 1164, 1176, 1179, 1299, 1389, 1398, 1407, 1496, 1512, 
1516, 1537, 1538, 1542, 1543, 1545, 1546, 1547, 1548, 1550, 1551, 1650, 1651, 1652, 
1655, 1656, 1657, 1659, 1660, 1661, 1663, 1664, 1665, 1668, 1673, 1677, 1678, 1696, 
1730, 1731, 1732, 1734, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1760, 1761, 1762, 1898, 
1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1948, 1949, 1951, 2005, 2012, 
2033, 2086, 2087, 2088, 2091, 2092, 2108, 2109, 2110, 2111, 2121, 2123, 2124, 2153, 
2154, 2156, 2176, 2177, 2196, 2273, 2440, 2372, 2441, 2389, 2365, 2358, 2394, 2407, 
2432, 2430, 2431, 2340, 2414, 2402, 2386, 2384, 2335, 2338. 
 
Com  a  conseqüència  d’aquesta  modificació,  canvia  el  requisit  de  l’apartat  titulació 
acadèmica  en  cadascun  dels  llocs,  passant  a  tenir  2/3.  Respecte  al  codi  de  formació 
específica, passa del 3 al 2. 
 

3.5  Es  barren  en  B/C  tots  els  llocs  de  treball  de  Tècnic  Mitjà  de  Gestió,  adscrits  a 
Departaments  i  canvien  la  seua  denominació  a  Cap  d’Unitat  de  Gestió.  Aquesta 
modificació  afecta  als  següents  llocs: Nº 161, 168, 311, 1541, 2229, 2230, 2233, 2243, 
2245, 2246.    

 
3.6  Per millorar  la qualificació professional  i  augmentar  la dedicació horària  es modifica  la 

classificació de 109  llocs, denominats auxiliar de serveis, canviant  la seua classificació de 
D14 E13 a D14 E18. 

 
3.7  El lloc de treball nº 391, denominat administratiu/va, classificat com a C16 E23, i adscrit al 

departament de Personalitat, Avaluació  i Tractaments Psicològics, Facultat de Psicologia, 
canvia  la  adscripció  a  la  Facultat  de  Psicologia,  amb  la mateixa  classificació.  Aquesta 
modificació no comporta cost pressupostari. 

 
3.8  El lloc de treball nº 662, denominat administratiu/va, classificat com a C16 E23, i adscrit al 

departament de Química Analítica, Facultat de Química, canvia  la adscripció a  la USI de 
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Burjassot,  amb  la  mateixa  classificació.  Aquesta  modificació  no  comporta  cost 
pressupostari. 

 
3.9  El  lloc de treball nº 1530, denominat secretari/a d’alt càrrec, classificat com a C18 E32,  i 

adscrit al Rectorat, canvia  la adscripció al Servei d’Estudiants, Gerència, amb  la mateixa 
classificació. Aquesta modificació no comporta cost pressupostari. 

 
 

Per  a  regularitzar  llocs  de  treball  dels  que,  de  manera  provisional,  havien  canviat  la  seua 
adscripció o algun altre canvi, per a donar resposta a necessitats institucionals, es modifiquen els 
següents llocs de treball: 
 
3.10 El lloc de treball nº 1255, denominat administratiu/va, classificat com a C16 E23, adscrit a 

la Unitat de Suport als Instituts de Blasco Ibáñez, canvia la adscripció a la Unitat de Suport 
als Instituts de Tarongers, amb la mateixa classificació.  

 
3.11 El  lloc de treball nº 250, denominat administratiu, classificat com a C16 E23, adscrit a  la 

Clínica  Odontològica,  canvia  la  adscripció  a  la    Facultat  de Medicina,  amb  la mateixa 
classificació. 

 
 Aquestes modificacions no comporten cost pressupostari. 

 
 
4. Canvis de codis en els apartats de diversos llocs de treball.   
 
4.1.   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 41, nº 580, nº 790, nº 819, nº 1187. 
 
4.2.  A l'apartat de codis d'observacions s'elimina: 
 el codi 9: "Ocupat per personal laboral grup D, a extingir ", del lloc de treball nº 415. 
 el codi 13: "Ocupat per funcionari d’administració especial grup C, a extingir", del lloc de 

treball nº 494. 
 el codi 29: "Cicle elemental de xinès de l’escola oficial d’idiomes o equivalent ", del lloc 

de treball nº 2166. 
 el codi 33: “Ocupat per personal laboral del grup E, amb reconeixement de funcions del 

grup D, “a extingir”, dels llocs de treball nº 599, nº 838. 
 el codi 36:" Ocupat per personal interí (funcionari o laboral) de 58 anys o més”, dels llocs 

de treball nº 599, nº 614, nº 1641, nº 1737. 
 

4.3.   A l'apartat de codis de formació específica es canvia: el codi 26: "Cicle elemental d’anglès, 
de  francès  o  d’alemany  de  l’escola  oficial  d’idiomes  o  equivalent”,  pel  codi  34:  “Cicle 
superior o certificat de nivell avançat d’anglès, de  l’escola oficial d’idiomes o equivalent” 
en els llocs: 

 nº 2255, nº 1121, nº 1922, nº 2147, nº 1937, nº 2155, nº 2166 i nº 2242 
 

4.4.  A l’apartat de codis de formació específica s’elimina: 
 el codi  29: “Cicle elemental de xinès de l’escola oficial d’idiomes o equivalent” del lloc de 

treball nº 2166. 
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 el codi 24: “Cicle elemental d’anglès de l’escola oficial d’idiomes o equivalent” del lloc de 
treball nº 2164. 

 
4.5  A l’apartat de codis de formació específica s’afegeix: 
 el codi 26: "Cicle elemental d’anglès, de francès o d’alemany de l’escola oficial d’idiomes 

o equivalent”, al lloc de treball nº 2432. 
 
 

  Entrada en vigor 
  L’apartat  4  de  la  present  modificació  de  la  RLT  entrarà  en  vigor  l'endemà  a  la  seua 
  aprovació pel Consell Social. Els apartats 1, 2 i 3 diferiran la seua entrada en vigor a la presa de 
  possessió dels nous funcionaris i funcionàries de carrera de l'escala administrativa. 
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ANNEX I 
LLISTAT DELS DEPARTAMENTS QUE S'INTEGREN EN UNA 

UNITAT DE GESTIÓ DEPARTAMENTAL 
 

Departaments que s'integren  Unitat de Gestió Departamental nova 

UGD Dep. Biologia Vegetal i Dep. Botànica  UGD Dep. Biologia Vegetal, Dep. Botànica, i Dep. 
Geologia 

Dep. Geologia 

Dep. Sociologia i Antropologia Social  UGD Dep. Sociologia i Antropologia Social, i Dep. 
Treball Social i Serveis Socials 

Dep. Tregall Social i Serveis Socials 

Dep. Dret Constitucional, Ciència Política i de 
l'Administració  UGD Dep. Dret Constitucional, Ciència Política i 

de l'Administració, i Dep. Dret Internacional 
"Adolfo Miaja de la Muela"  Dep. Dret Internacional "Adolfo Miaja de la 

Muela"  

UGD Dep. Dret Penal i Dret Romà i Eclesiàstic 
de l'Estat 

UGD. Dep. Dret Penal i Dret Romà i Eclesiàstic 
de l'Estat, i Dep. Filosofia del Dret, Moral i 
Politica Dep. Filosofia del Dret, Moral i Politica 

Dep. Farmàcia i Tecnologia farmacèutica  UGD Dep. Farmàcia i Tecnologia farmacèutica, i 
Dep. Farmacologia  

Dep. Farmacologia  

Dep. Filologia  Catalana 

UGD Dep. Filologia  Catalana, Dep. Filologia  
Clàssica, i Dep. Filologia  Francesa i Italiana Dep. Filologia  Clàssica 

Dep. Filologia  Francesa i Italiana 

Dep. Filosofia   
UGD Dep. Filosofia, Dep. de Lògica i Filosofia de 
la Ciència, i Dep. Metafísica i Teoria del 
Coneixement 

Dep. de Lògica i Filosofia de la Ciència 

Dep. Metafísica i Teoria del Coneixement 

Dep. Educació Comparada i Història de 
l'Educació  UGD. Dep. Educació Comparada i Història de 

l'Educació, Dep. Mètodes d'Investigació i 
Diagnòstic en Educació , i Dep. de Teoria de 
l'Educació 

Dep. Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en 
Educació  

Dep. de Teoria de l'Educació 
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Dep. Física Teòrica 
UGD. Dep. Física Teòrica, i Dep. Física Atòmica, 
Molecular i Nuclear 

Dep. Física Atòmica, Molecular i Nuclear 

Dep.Prehistòria i Arqueologia 
UGD. Dep.Prehistòria i Arqueologia, Dep. 
Història de l'Antiguitat i de la Cultura Escrita, i  
Dep. Història Medieval 

Dep. Història de l'Antiguitat i de la Cultura 
Escrita  

Dep. Història Medieval 

Dep. Història Moderna 
UGD. Dep. Història Moderna, i Dep. Història 
Contemporània 

Dep. Història Contemporània 

Dep. Didàctica de les Ciències Experimentals i 
Socials  UGD. Dep.Didàctica de les Ciències 

Experimentals i Socials, i Dep. Didàctica de la 
Matemàtica Dep. Didàctica de la Matemàtica 

Dep. Matemàtica Aplicada 

UGD. Dep.Matemàtica Aplicada, Dep.Àlgebra, 
Dep.Geometria i Topologia, i Dep. Analisi 
Matemàtica 

Dep. Àlgebra 

Dep. Geometria i Topologia 

Dep. Analisi Matemàtica 

Dep. Anatomia i Embriologia Humana 
UGD. Dep. Anatomia i Embriologia Humana, 
Dep. Història de la Ciència i Documentació, i 
Dep. Patologia. 

Dep. Història de la Ciència i Documentació 

Dep. Patologia 

Dep. Personalitat, Avaluació i Tractaments 
Psicològics.  UGD. Dep. Personalitat, Avaluació i Tractaments 

Psicològics, i Dep. Metdologia de les Ciències del 
Comportament. Dep. Metodologia de les Ciències del 

Comportament 

Dep. Química Física 
UGD. Dep. Química Fisica, i Dep. Química 
Inorgànica. 

Dep. Química Inorgànica 

 
 



COST PRESSUPOSTARI DE LA MODIFICACIÓ DE RLT 1/2015

Diferència 
en 

retribucions
SS 

TOTAL      
(Ret. +SS)

Diferència en 
retribucions

SS TOTAL (Ret.+SS)

COST TOTAL PLACES

Denominació 
N. 
Llocs

Classificació

COST UNITAT

Transformació de 13 llocs d'auxiliar de serveis en
administratiu

13 De D14 E18 a C16 E23 3.207,55 € 869,25 € 4.076,80 € 41.698,15 € 11.300,20 € 52.998,35 €

Transformació de 18 llocs de caps d'unitat 18 0,00 €

Es transformen 21 llocs d'auxliar de serveis 21 0,00 €

Es transforma el lloc de treball nº 401, denominat
oficial de manteniment, en el lloc nº 2324, denominat
oficial d'audiovisuals

1 De C16 E15 a C16 E23 1.510,46 € 409,33 € 1.919,79 € 1.510,46 € 409,33 € 1.919,79 €

Es barren en B/C tots els llocs de treball de Caps
d'Unitat de Gestió

175 De C20 E35 a B/C20 E35 3.021,68 € 818,88 € 3.840,56 € 528.794,00 € 143.303,17 € 672.097,17 €

Es barren en B/C tots els llocs de treball de Tècnic
Mitjà de Gestió adscrits als departaments i canvien la
seua denominació

11 0,00 €

Per millorar la qualificació professional i augmentar la
dedicació horària, es modifica la classificació de 109
llocs de treball denominats auxiliar de serveis

109 De D14 E13 a D14 E18 869,26 € 235,57 € 1.104,83 € 94.749,34 € 25.677,07 € 120.426,41 €

734.702,68 € 199.104,43 € 933.807,11 € COST PRESSUPOSTARI  :

S'amortitzen 18 llocs de caps d'unitat i es creen 18 nous llocs en altres destinacions. Aquesta 
modificació no comporta crèdit pressupostàri

S'amortitzen 21 llocs d'auxiliar de serveis i es creen 21 nous llocs en altres destinacions. Aquesta 
modificació no comporta crèdit pressupostàri

No comporta modificació pressupostària
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COST PRESSUPOSTARI DE LA MODIFICACIÓ DE RLT 1/2015

Diferència 
en 

retribucions
SS 

TOTAL      
(Ret. +SS)

Diferència en 
retribucions

SS TOTAL (Ret.+SS)

Es transforma el lloc nº 910 , denominant auxliar de
serveis sec/deg‐dir, en el lloc nº 2346, denominat
Tècnic Superior de Gestió Administrativa

1 De D14 E18 a A20 E42 15.849,14 € 4.295,12 € 20.144,26 € 15.849,14 € 4.295,12 € 20.144,26 €

Es transforma el lloc nº 2165, denominat Tècnic Mitjà
de Gestió, en el lloc nº 2426, denominat Tècnci
Superior de Gestió Administrativa

1 0,00 €

Es transformen els llocs nº 276, nº 269 i nº 974
denominats auxiliar de serveis, en els llocs nº 2401,nº
2418 i nº 2330, denominats tècnics mitjans de gestió

3 De D14 E18 a B20 E35 10.462,42 € 2.835,32 € 13.297,74 € 31.387,26 € 8.505,95 € 39.893,21 €

Transformació de 1 lloc de tècnic mitjà de gestió 1 0,00 €

Transformació de 26 llocs d'auxiliar de serveis en llocs
d'administratiu

26 0,00 €

Transformació de 15 llocs d'auxiliar de serveis en llocs
d'administratiu

15 ‐7.823,34 € ‐2.120,13 € ‐9.943,47 €

Transformación de 29 llocs d'administratiu 29 0,00 €

Transformació de 7 llocs d'auxiliar de serveis en
administratiu

7 De D14 E13 a C16 E23 4.076,81 € 1.104,82 € 5.181,63 € 28.537,67 € 7.733,71 € 36.271,38 €

COST TOTAL PLACES

Denominació 
N. 
Llocs

Classificació

COST UNITAT

Per a la transformació s'utilitza la part del crèdit que quedava pendent i que estava reservat en l'acord 
ACSUV 2010/5 per a completar la dotació pressupostària

S'amortitza 1 lloc de tècnic mitjà de gestió i es crea 1 nou lloc en altra destinació. Aquesta modificació 
no comporta crèdit pressupostàri

S'amortitzen 29 llocs d'administratiu i es creen 29 nous llocs en altres destinacions. Aquesta modificació 
no comporta crèdit pressupostàri

Per a la transformació s'utilitza la part del crèdit que quedava pendent i que estava reservat en l'acord 
ACSUV 2008/45 per a completar la dotació pressupostària

Per a la transformació s'utiliza el crèdit reservat en l'acord ACSUV 
2011/358. El crèdit reservat era per a transformar llocs classificats com 
a D14 E13. Tenint en compte que hi ha 9 llocs classificats com a D14 

E18, es compta amb un crèdit de 9.943,47 €
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Annex 2: Model de Plantilla de Centres 
   





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 3: Model de Plantilla de Departaments 
 

 

 

   











ANNEX  IV RLT 1/2015 

 

PROTOCOL PER A LA REASSIGNACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

 

Com a conseqüència de la reordenació de la plantilla efectuada per la modificació de la RLT 
1/2015, quan es produïsca en unitats administratives la minoració de places ocupades per 
personal funcionari de carrera titular del lloc, es procedirà a la reassignació de llocs de treball 
amb caràcter definitiu i sense perjudici de la participació dels interessats en els següents 
concursos, d'acord amb els següents criteris: 

En els casos en els quals es minore una o més places en una unitat administrativa i existisca 
un nombre de funcionaris major que el de places a reduir es determinarà quin personal 
canvia de destinació d'acord amb els següents criteris: 

1) Voluntarietat 

2) En cas que no hi haja persones voluntàries tindrà prioritat per a romandre en la seua 
destinació: 

a) La persona amb més antiguitat en la Universitat de València. 

b) En cas d’empat, la persona amb més antiguitat en l’escala o grup de classificació. 

c) En cas de persistir l'empat, la persona amb més serveis reconeguts en 
l’administració pública. 

d) En cas de persistir l'empat, la persona de més edat. 

e) En cas de persistir l'empat, es determinarà per sorteig. 

En cas que hi hagués més persones voluntàries que places minorades per a participar en el 
procés de mobilitat, s'aplicarà el mateix criteri de prioritat que en el cas anterior. 

Les persones afectades pel procés de mobilitat podran optar per triar qualsevol plaça vacant 
de la seua escala amb la mateixa classificació que el seu lloc d'origen. En cas de concurrència 
tindran prioritat els funcionaris per a romandre en el seu actual torn de treball, en segon 
terme en l'àmbit del seu Centre o Servei i, en tercer terme del seu Campus. En última 
instància es recorrerà a els criteris d'antiguitat ja esmentats. 

Amb independència dels criteris anteriors, les persones que es troben en un procediment 
d'adaptació del lloc de treball per motius de salut tindran prioritat per a obtenir destinació 
definitiva en el lloc adaptat. 
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