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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA RLT 1/2016

S'aborden en aquesta modificació de la RLT, fonamentalment, una sèrie de decisions sobre
Serveis i Unitats sobre les quals no s'ha efectuat encara un Estudi específic en el marc del
Diagnòstic Integral del PAS, però sobre els quals hi ha evidències organitzatives que
aconsellen l'adopció de mesures concretes:

Es crea com a estructura organitzativa en la RLT el Campus d�’Ontinyent, s'adscriuen a aquesta
estructura les places fins ara adscrites físicament i es dota una plaça d'Administrador o
Administradora i una altra de l'escala administrativa. Es regularitza també la dotació d'una
plaça de Coordinador de Serveis, aprovada ja amb caràcter provisional, per a atendre les
necessitats de les noves infraestructures inaugurades el passat mes de març de 2015.

En el Servei de Prevenció es doten dues places més: una de Metge i una altra de Tècnic de
Prevenció de Riscos en Ergonomia i Psicosociologia. La primera obeeix fonamentalment a
millorar l'atenció que es presta en el Campus de Burjassot, que presenta un major índex de
risc pels seus laboratoris i instal lacions i la segona ve a completar l'acció preventiva del Servei
en un àrea en la qual no es comptava amb personal propi. Són dotacions requerides pel propi
Servei i que també han sigut demandades pels delegats de prevenció. Aquestes places haurien
d'incloure's al seu torn en l'Oferta pública d'Ocupació 2016 per a la seua pròxima provisió.

En el Servei d�’Informàtica es proposa la transformació de dues vacants d'operador en places
d'analista, de conformitat amb l'adreça del Servei. Es pretén amb açò atendre les creixents
demandes tecnològiques en un àmbit estratègic com les TIC millorant la qualificació de
l'actual plantilla del Servei. Com en el cas anterior aquestes places haurien d'incloure's al seu
torn en l'Oferta pública d'Ocupació 2016. També es planteja la dotació, per costos diferencials
de dues prefectures d'equip que haurà de proveir se per concurs de mèrits.

En el Servei de Manteniment es proposa la transformació la plaça vacant de Cap d�’equip en
Responsable Tècnic d'Instal lacions per a reduir la temporalitat en aquest àmbit.

En la Unitat d'Igualtat es dota una plaça de Cap d'Unitat i una plaça de tècnic o tècnica
d'informació, amb la finalitat de reduir les situacions de temporalitat i consolidar una plantilla
que puga atendre de manera estable l'activitat de la unitat.

En el Servei de Política Lingüística es crea per costos diferencials una plaça de Cap d�’Àrea de
Dinamització, àrea que fins al moment no comptava amb un lloc de responsable funcional i
que haurà de proveir se per concurs. També es dota una plaça d'administratiu per a atendre
les noves demandes de gestió del Servei, en els processos de suport administratiu.
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En el Servei de Cultura es crea, per costos diferencials una plaça de cap de secció per a
atendre la programació d'exposicions, que haurà de proveir se per concurs.

Per raons organitzatives canvien d'adscripció de la Clínica Odontològica a la Facultat de
Medicina i Odontologia les quatre places d'oficial de laboratori, ja que atenen les pràctiques
de grau d'aquest Centre sense caràcter assistencial.

En l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria es dota una plaça de Conserge en torn de vesprada,
per a equiparar aquest Centre amb uns altres d'un volum de gestió en el mateix rang, tenint
en compte a més que, en un altre cas, la ETSE mancaria per complet de personal propi en torn
de vesprada.

Es procedeix finalment, a la transformació singular d'algunes places vacants de conformitat
amb les necessitats expressades per les pròpies unitats. Açò ocorre en el Servei de
Biblioteques, Unitat de Gestió del departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i del
departament de Farmacologia, Servei d�’Educació Física i Unitat de Gestió dels Departaments
de Química Física i Química Inorgànica, en aquest últim cas amb idèntic criteri a l'adoptat per
a la Unitat de Gestió dels Departaments de Sociologia i Treballs Social en la modificació de la
RLT 1/2015. També es procedeix 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.
En el cas del Servei d'Educació Física la plaça transformada té un requisit anglès per a donar
suport a les activitats relacionades amb la European Network of Sport Academic Centres així
com els processos d'inscripció i relació amb la European Universities Sport Association (EUSA)
i la International University Sport Association (FISU).

Finalment, s'ha modificat la denominació d'alguns llocs de treball per a adequar ho millor al
seu contingut actual.

***

S'efectua també en aquesta proposta de modificació de la RLT una harmonització en la
classificació de les places amb nivells de responsabilitat parells:

S'harmonitza amb la resta de la plantilla les retribucions complementàries d'una plaça de Cap
de Secció del Servei de Recursos Humans (PAS) i quatre del Servei de Biblioteques.

Es modifiquen els complements específics de tres places singulars classificades en el Grup A,
Subgrup A2 per a dotar les de dedicació exclusiva: T.M. Restauració, T.M. Màrqueting
Publicacions, i T.M. Audiovisuals. Finalment i en concordança amb la modificació de la RLT
1/2015 de classifica també en el Grup A, Subgrup A2 la plaça de Cap d�’unitat de Gestió
d�’Atenció Protocol lària, adscrita al Rectorat.

***
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Finalment es regularitza en la present RPT una sèrie de modificacions de plantilla, de caràcter
provisional i molt concret, que s'han efectuat durant els últims mesos i que procedeix
regularitzar amb la finalitat de poder proveir definitivament les corresponents places:

S'han transformat dues places vacants per a dotar d'una Secretaria a la Sindicatura de
Greuges, la Coordinació de Serveis del Campus d�’Ontinyent, a la qual ja s'ha fet referència i el
canvi al Sector d'Administració General d'una plaça de Tècnic Mitjà del SEDI.

S'ha canviat l'adscripció d'una plaça d'infermeria de la Clínica Odontològica al Servei de
Prevenció i Medi Ambient. Finalment, s'ha classificat la plaça de Cap del Servei d�’Anàlisi i
Planificació per a la seua provisió indistinta pels sectors d'Administració General i Especial.
Dins del SCSIE s'ha adscrit una plaça d'oficial de laboratori a l'hivernacle i s'ha canviat el perfil
d'una plaça de Tècnic Mitjà de Laboratori per a adequar la millor a les seues funcions.
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MODIFICACIÓ 1/2016 DE LA RLT

1. Modificació en l�’estructura de la RLT.

1.1 Es crea el Campus d�’Ontinyent i s�’adscriuen els següents llocs de treball: nº 2111 i nº
2113. Igualment s�’adscriu el lloc nº 2323, de nova creació, i el lloc nº 1262, que canvia la
seua adscripció en aquesta modificació de RLT.

2. Transformació de llocs de treball.

2.1 Es transforma el lloc de treball nº 191, denominat operador/a informàtic/a, classificat
com a C18 E26, adscrit al Servei d�’Informàtica, en el lloc de treball nº 2460, denominat
analista de sistemes/aplicacions, classificat com a A22 E46 i el mateix destí.

2.2 Es transforma el lloc de treball nº 2307, denominat operador/a informàtic/a, classificat
com a C18 E26, adscrit al Servei d�’Informàtica, en el lloc de treball nº 2461, denominat
analista de sistemes/aplicacions, classificat com a A22 E46 i el mateix destí.

2.3 Es transforma el lloc nº 182, denominat diplomat/da universitari/a d�’infermeria, classificat
com a B20 E35, adscrit a la Facultat de Medicina, Clínica Odontològica, en el lloc nº 2465,
denominat Tècnic Superior Especialista en medicina del treball i/o medicina generalista,
classificat com a A20 E42, amb destinació al Servei de Prevenció i Medi Ambient.

2.4 Es transforma el lloc nº 1641, denominat , tècnic/a mitjà/na diplomat/da en infermeria
d�’empresa, classificat com a B20 E35, adscrit al Servei de Prevenció i Medi Ambient, en el
lloc nº 2466, denominat Tècnic Superior de Prevenció de Riscs Laborals en Ergonomia i
Psicosociologia, classificat com a A20 E42, amb destinació al Servei de Prevenció i Medi
Ambient.

2.5 Es transforma el lloc nº 1346, denominat auxiliar de serveis, classificat com a D14 E18,
adscrit a la Unitat de Campus de Tarongers, en el lloc nº 2467, denominat Tècnic Superior
d�’Igualtat, classificat com a A20 E42, amb destinació a la Unitat d�’Igualtat.

2.6 Es transforma el lloc de treball nº 893, denominat auxiliar de serveis, classificat com a D14
E18, adscrit a la Unitat de Campus de Tarongers, en el lloc de treball nº 2468, denominat
conserge, classificat com a D15 E22, amb destinació a l�’Escola Tècnica Superior
d�’Enginyeria.

2.7 Es transforma el lloc de treball nº 757, denominat administratiu, classificat com a C16 E23,
adscrit al Servei de Biblioteques i Documentació, Biblioteca de Ciències Socials �“Gregori
Maians�”, en el lloc de treball nº 2469, denominat auxiliar tècnic de biblioteca, amb la
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mateixa classificació i el mateix destí. Aquesta transformació no comporta cost
pressupostari.

2.8 Es transforma el lloc de treball nº 1190, denominat auxiliar de serveis, classificat com a
D14 E18, adscrit a Gerència, Unitat de suport al vicerectorat de Cultura, Igualtat i
Planificació, en el lloc nº 2470, denominat Cap d�’Unitat de Gestió, classificat com a B/C20
E35, amb destinació a la Unitat d�’igualtat.

2.9 Es transforma el lloc de treball nº 1196, denominat auxiliar de serveis, classificat com a
D14 E18, adscrit a la Unitat de Gestió Departamental de Química Física i de Química
Inorgànica, Facultat de Química, en el lloc nº 2472, denominat administratiu, classificat
com a C16 E23, i el mateix destí.

2.10 Es transforma el lloc de treball nº 1018, denominat oficial de manteniment, classificat
com a C16 E15, adscrit al Servei Tècnic i de Manteniment, Campus de Blasco Ibáñez, en el
lloc nº 2473, denominat administratiu, classificat com a C16 E23, amb destinació al Servei
de Política Lingüística.

2.11 Es transforma el lloc de treball nº 1315, denominat tècnic mitjà d�’educació física,
classificat com a B20 E28, adscrit al Servei d�’Educació Física, en el lloc nº 2474, denominat
administratiu, classificat com a C16 E23, i el mateix destí. Aquest lloc haurà de dur el codi
34 en l�’apartat de formació específica.

2.12 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 1454, denominat tècnic/a mitjà/na
d�’informació, classificat com a B20 E35, adscrit a la Gerència, Servei d�’Informació i
Dinamització d�’estudiants i estudiantes, en el lloc de treball nº 2320, denominat
tècnic/a mitjà/na de gestió, amb la mateixa classificació i el mateix destí. Aquesta
modificació no comporta cost pressupostari.

 Es transforma el lloc de treball nº 1017, denominat tècnic/a especialista d�’oficis,
classificat com a C18 E24, adscrit al Servei Tècnic i de Manteniment, Unitat
Campus de Blasco Ibáñez, en el lloc de treball nº 2322, denominat secretari/a
d�’alt càrrec, classificat com a C18 E32, adscrit a la Sindicatura de Greuges.

 Es transforma el lloc de treball nº 1642, denominat conductor/a rectorat,
classificat com a D14 E46, adscrit al Rectorat, en el lloc de treball nº 2323,
denominat coordinador/a de serveis, classificat com a C/D16 E23, adscrit a
Campus d�’Ontinyent.
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3. Modificació de llocs de treball.

3.1 El lloc de treball nº 1429, denominat cap d�’equip de manteniment, classificat com a B/C20
E35, adscrit al Servei Tècnic i de Manteniment, Campus de Burjassot Paterna, canvia la
seua denominació a Responsable Tècnic d�’Instal lacions, i la seua classificació a B22 E35.

3.2 El lloc de treball nº 1428, denominat enginyer tècnic electricista, classificat com a B22
E35, adscrit al Servei Tècnic i de Manteniment, canvia la seua denominació a Responsable
Tècnic d�’Instal lacions, amb la mateixa classificació. Aquesta modificació no comporta
cost pressupostari.

3.3 El lloc de treball nº 1262, denominat Administrador/a, classificat com a B22 E46, adscrit a
la Unitat de Suport als Instituts de Blasco Ibáñez, canvia la seua adscripció al Campus
d�’Ontinyent. Aquesta modificació no comporta cost pressupostari.

3.4 El lloc de treball nº 2361, denominat administratiu/va, classificat com a C16 E23, adscrit a
la Unitat de Gestió Departamental de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Farmacologia,
Facultat de Farmàcia, canvia la seua adscripció a la Secció Departamental del
Departament de Farmacologia, Facultat de Medicina. Aquesta modificació no comporta
cost pressupostari.

3.5 Per ajustar els següents llocs de treball denominats caps de secció a la resta de llocs de
treball de caps de secció, es modifica la seua classificació:

Nº LLOC DENOMINACIÓ CLASSIFICACIÓ
ANTERIOR

CLASSIFICACIÓ
ACTUAL DESTINACIÓ

1331

CAP DE SECCIÓ DE
LA GESTIÓ DE

PERSONAL DE LA
INVESTIGACIÓ

A22 E46 A24 E46 SERVEI DE RECURSOS HUMANS (PAS)

1478

CAP DE SECCIÓ DE
TECNOLOGIA,

NORMALITZACIÓ I
SISTEMES

A22 E43 A24 E46 SERVEI DE BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ

1486

CAP DE SECCIÓ DE
GESTIÓ DE
RECURSOS

D�’INFORMACIÓ

A22 E43 A24 E46 SERVEI DE BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ

1532
CAP DE SECCIÓ DE

PRÈSTEC
BIBLIOTECARI

A22 E43 A24 E46 SERVEI DE BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ

2014
CAP DE SECCIÓ DE
COMUNICACIÓ I

FORMACIÓ
A22 E43 A24 E46 SERVEI DE BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ
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3.6 Es modifica la classificació dels següents llocs de treball:

Nº LLOC DENOMINACIÓ CLASSIFICACIÓ
ANTERIOR

CLASSIFICACIÓ
ACTUAL DESTINACIÓ

1405 TÈCNIC MITJÀ DE
MÀRQUETING B20 E28 B20 E35 SERVEI D PUBLICACIONS

1681 TÈCNIC MITJÀ DE
RESTAURACIÓ B20 E28 B20 E35 SERVEI DE BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ

494
TÈCNIC MITJÀ DE
LABORATORI
D�’IDIOMES

B20 E28 B20 E35 FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I
COMUNICACIÓ

A més, el lloc nº 494, Tècnic Mitjà de Laboratori d�’Idiomes, canvia també la seua
denominació a Tècnic Mitjà d�’Audiovisuals

3.7 El lloc de treball nº 2028, denominat responsable del CADE, classificat com a A24 E46, i
adscrit a Gerència, Servei d�’Informació i Dinamització d�’Estudiants, canvia la seua
denominació a Cap de Secció d�’Informació i Orientació, amb la mateixa classificació i el
mateix destí. Aquesta modificació no comporta cost pressupostari.

3.8 Els llocs de treball nº 232, nº 233, nº 256 i nº 258, denominats oficial de laboratori,
classificats com a C16 E23, i adscrits a la Clínica Odontològica, canvien la adscripció a la
Facultat de Medicina, amb la mateixa classificació. Aquesta modificació no comporta cost
pressupostari.

3.9 Per tal de donar denominacions més acords amb les actuals funcions que tenen
encomanades, es canvien les denominacions de les següents Unitats de Gestió del Servei
de RRHH PDI:

 Lloc nº 1068, la Unitat de Gestió de Plantilles, passa a denominar se Unitat de
Gestió d�’Organització Acadèmica.

 Lloc nº 1069, la Unitat de Gestió de Control Pressupostari, passa a denominar se
Unitat de Gestió de Plantilla i Control Pressupostari.

 Lloc nº 1903, la Unitat de Gestió passa a denominar se Unitat de Gestió de PDI I

 Lloc nº 1067, la Unitat de Gestió de PDI, passa a denominar se Unitat de Gestió de
PDI II.

3.10 Es barra en B/C el lloc de treball nº 959, denominat Cap d�’Unitat de Gestió d�’Atenció
Protocol lària, adscrit al Rectorat.

Com a conseqüència d�’aquesta modificació, canvia el requisit de l�’apartat titulació
acadèmica d�’aquest lloc, passant a tenir 2/3. Respecte al codi de formació específica,
passa del 3 al 2.
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3.11 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:

 El lloc de treball nº 181, denominat diplomat/da universitari/a d�’infermeria,
classificat com a B20 E35, adscrit a la Clínica Odontològica, canvia la adscripció al
Servei de Prevenció, amb la mateixa classificació.

 El lloc de treball nº 1959, denominat oficial de laboratori, perfil C2, classificat com
a C16 E23, adscrit al Servei Central de Suport a la Investigació Experimental,
canvia la adscripció a l�’Hivernacle del Servei Central de Suport a la Investigació
Experimental, amb la mateixa classificació i el mateix perfil.

 El lloc de treball nº 1556, denominat tècnic/a mitjà/na de laboratori, perfil B2,
classificat com a B20 E35, adscrit al Servei Central de Suport a la Investigació
Experimental, canvia el seu perfil a B1, amb la mateixa classificació.

 El lloc de treball nº 1010, denominat cap del servei d�’anàlisi i planificació, adscrit
al Servei d�’Anàlisi i Planificació, canvia la seua classificació, per a la seua provisió
indistintament tant per personal de l�’escala tècnica de gestió (sector
administració general) com per personal de l�’escala tècnica superior de
planificació, anàlisi i avaluació (sector administració especial).

Aquestes modificacions no comporten cost pressupostari.

4. Codis en els apartats de diversos llocs de treball

4.1. A l�’apartat de codis de tipus de llocs es canvia:
 el codi AG: �“Reservat a funcionaris i funcionàries d�’administració general �“ pel nou codi
T �“Provisió per a escales d�’administració general i d�’administració especial�”, en el lloc de
treball nº 1010.

4.2. A l'apartat de codis de formació específica es creen nous codis i s'afegeixen als següents
llocs de treball:
 el codi 35: "Enginyeria tècnica (varies titulacions)", als llocs nº 1428 i nº 1429.
 el codi 36: �“Grau o Llicenciatura en Medicina, especialitat medicina generalista, i amb al
menys cinc anys d�’activitat en salut laboral�”, al lloc nº 2465.

 El codi 37: �“Màster en Igualtat de Gènere o Violència de Gènere�”, al lloc nº 2467.

En aquest mateix apartat de formació específica s�’afegeix:

 el codi 32: �“Acreditació professional de categoria B per a la cura dels animals del RD
1201/2005, o compromís d�’adquirir aquesta acreditació en el termini d�’un any des de la
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presa de possessió en el lloc (o en el temps que permeta la programació dels centres de
formació habilitats)�” al lloc nº 1935.

 el codi 15: “Llicenciatura de Psicologia, grau de Psicologia, o titulació equivalent�”, al lloc
nº 2466.

 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
lloc nº 2466.

 el codi 10: �“Coneixement del valencià a nivell mitjà�”, al lloc nº 2470

4.3 A l�’apartat de codis de mèrits preferents es crea un nou codi i s�’afegeix al següent lloc de
treball:
 el codi 22: �“Estar en possessió de estudis de màster en Igualtat de Gènere o Violència de
Gènere�”, al lloc nº 2467.

5. Reserva de crèdit

Es reserva crèdit per a continuar amb el procés de reestructuració de la plantilla

 Es reserva crèdit per a transformar 2 llocs de treball de analistes de
sistemes/aplicacions en tècnic/a de sistemes.

 Es reserva crèdit per a transformar 1 lloc de treball de tècnic superior de promoció
lingüística en coordinador/a de dinamització.

 Es reserva crèdit per a transformar 1 lloc de treball bàsic de l�’escala tècnica superior de
gestió cultural i patrimoni en responsable/cap de secció de la mateixa escala.

Entrada en vigor

La present modificació de la RLT entrarà en vigor l�’endemà a la seua aprovació pel Consell Social, a
excepció dels punts 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 i 3.4, que diferiran la seua entrada en vigor a la presa
de possessió dels nous funcionaris i funcionàries de carrera de l�’escala administrativa.


