RI: 896 /2015
Assumpte: modificació de la RLT

SECRETARIA GENERAL
DR. JORDI FERRER BELTRÁN
Benvolgut,
D’acord amb el que s’estableix en l’article 19 de la Llei 30/1192, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
(BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992), als efectes oportuns, us comunico
mitjançant la present, l’acord que va adoptar el Ple del Consell Social per assentiment,
en la sessió ordinària núm. 5/15, que va tenir lloc el dia 4 de novembre de 2015, que
transcrit literalment diu:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL DE LES ÀREES D’ESTUDIS, DE LA REORGANITZACIÓ DE LA
UNITAT TÈCNICA DE MÀSTERS I DE L’ESCOLA DE DOCTORAT, DE
LA CREACIÓ DEL CENTRE DE POSTGRAUS I DE L’EXTINCIÓ DE
LLOCS ADMINISTRATIU/IVA CI/C2 16
Exposició de motius:
El programa de govern de l’actual equip de direcció contempla el compromís d’adequar
la relació de llocs de treball (RLT) a la situació real, reflectint tots els llocs estructurals
i, d’aquesta manera, donar, en compliment de la norma, garantia al personal que la seva
situació està degudament recollida i contemplada en la relació de llocs de treball.
Així mateix, el programa de govern manifesta la urgència de disposar d’una
actualització de l’RLT del personal d’administració i serveis de la nostra universitat, per
tal de dotar-nos d’una estructura administrativa fàcilment adaptable a donar el suport
necessari a les línies estratègiques que la universitat decideixi emprendre, així com
aconseguir una millora i simplificació dels procediments administratius.
Per donar resposta a l’anteriorment exposat s’està portant a terme un estudi i
actualització de l’actual RLT de manera segmentada, davant la impossibilitat d’efectuarla globalment i, a la vegada, de manera àgil.
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Així, la present proposta es refereix a la modificació de l’administració de les àrees
d’estudi, la reorganització de la Unitat Tècnica de Màsters i de l’Escola de Doctorat i la
creació del Centre de Postgraus. També recull l’extinció dels llocs administratiu/iva
C1/C2 16 en virtut de l’acord adoptat per la Comissió de Comunitat Universitària del
Consell Social de 5 de maig de 2015. La proposta inclou el corresponent estudi
econòmic de l’RLT. Cal tenir present que aquest estudi econòmic no es pot valorar
de forma independent donada la seva vinculació amb l’estudi econòmic de la fase
següent d’anàlisi i estudi dels serveis centrals i resta d’unitats administratives que hi
existeixen.
La proposta ha estat sotmesa a la preceptiva negociació amb els representants sindicals
del personal d’administració i serveis, funcionari i laboral. Aquesta negociació, amb la
Junta de PAS-F va finalitzar amb la signatura d’un acord en data 12 de juny de 2015;
pel que fa al Comitè d’Empresa, ha estat portada a terme sense que s’hagi aconseguit
acord
Tenint en compte que l’RLT es defineix com l’instrument tècnic a través del qual es
realitza l’ordenació del personal i la gestió de l’estructura de llocs sobre la base de
criteris tècnics, amb la finalitat d’aconseguir una eficaç i racional cobertura de les
necessitats dels serveis, amb aquesta proposta de modificació s’ha procedit a la revisió
de l’actual estructura organitzativa i s’ha dibuixat una nova organització, el detall de la
qual consta en l’annex 1, que comporta les actuacions següents:
ÀREES D’ESTUDI
Les restriccions pressupostàries impossibiliten un increment de costos de personal i
del nombre d’efectius. Per donar resposta als objectius definits en el programa de
govern i per assegurar el suport necessari per al desenvolupament de les funcions
pròpies de les unitats estructurals es planteja una anàlisi organitzativa de les Àrees
d’Estudi.
Es proposa l’agrupació de les administracions d’àrees d’estudis de manera que
s’incrementen les unitats docents i de recerca estructurals a què s’ha de donar suport.
Es proposa reduir el nombre d’àrees d’estudis a sis: Àrea d’Estudis de Lletres i de
Turisme, Àrea d’Estudis de la Salut, Àrea d’Estudis de Dret i d’Econòmiques, Àrea
d’Estudis de Ciències, Àrea d’Estudis Tècnics, Àrea d’Estudis d’Educació i Psicologia.
Això suposa modificar l’organització actual possibilitant que cada àrea d’administració
pugui donar suport a més d’un centre docent sense que això impliqui un
replantejament de les facultats o escoles existents.
S’ha de significar que en aquesta proposta, dins de l’Àrea d’Estudis de la Salut, queda
reflectida a l’RLT l’estructura administrativa que ha de donar suport als estudis de
medicina, extrem aquest fins ara no contemplat a la relació de llocs de treballs
En definitiva, aquesta reordenació pretén, pel mecanisme de construir unitats
administratives de treball més grans, rendibilitzar els recursos dels llocs de
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comandament i assegurar els suports necessaris per al desenvolupament de les
funcions apostant per la flexibilitat i la polivalència.
Conseqüència d’aquesta reorganització, el nom de les Àrees d’Estudi proposat és:
-

Àrea d’Estudis de Lletres i de Turisme
Àrea d’Estudis de la Salut
Àrea d’Estudis de Dret i d’Econòmiques
Àrea d’Estudis de Ciències
Àrea d’Estudis Tècnics
Àrea d’Estudis d’Educació i Psicologia

I el model d’Àrea d’Estudis compta amb l’estructura següent:
-

Administrador/a
Secretaria acadèmica
Secretaria econòmica
Secretaria informàtica
Tècnics de laboratori
Consergeria
Secretaria de Deganat/Direcció

Finalment, en relació als llocs de treball de tècnic de laboratori es proposa, a l’objecte
d’homogeneïtzar les condicions laborals i retributives de tots ells, contemplar sempre
el complement de toxicitat el qual fins ara no estava contemplat de manera uniforme.
CENTRE DE POSTGRAUS
Les restriccions pressupostàries impossibiliten un increment de costos de personal i
del nombre d’efectius. Per donar resposta als objectius definits en el programa
electoral i per assegurar el suport necessari per al desenvolupament de les funcions
pròpies de les unitats estructurals es planteja una anàlisi organitzativa de l’Escola de
Doctorat i de la Unitat Tècnica de Màsters.
En aquest mateix sentit es planteja un canvi de model en relació al tractament de
postgraus, màsters i doctorats creant el Centre de Postgraus amb la consegüent
reorganització de l’Escola de Doctorat i de la Unitat Tècnica de Màsters, aquesta
última vinculada al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants.
La creació d’aquest centre pretén donar suport especialitzat als responsables
acadèmics de programes de postgrau, màsters i doctorats, sobretot pel que fa als
programes interuniversitaris i als que plantegen mecanismes de doble titulació.
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La missió d’aquesta nova unitat és assegurar la millor gestió possible tant dels
processos de creació de nous títols com dels d’atenció i orientació als futurs estudiants
i dels vinculats a gestions específiques dels estudis en curs, per a la qual cosa haurà de
coordinar-se amb els serveis específics que tenen assignada la gestió de processos
vinculats amb aquests estudis i amb les unitats estructurals que els tenen adscrits.
Aquesta unitat s’encarregarà d’atendre, informar i orientar les persones interessades
en els programes de postgrau de la Universitat, inclosa la gestió de la preinscripció,
amb especial atenció als candidats estrangers. També de facilitar les relacions entre els
responsables acadèmics dels programes i les unitats administratives encarregades dels
diferents processos de gestió vinculats a aquests programes. En relació amb les
propostes de nous títols oficials i propis donarà suport als responsables de les unitats
estructurals en el seguiment dels protocols establerts per a la formalització de les
propostes, i convenis, si escau, i facilitarà les relacions amb les unitats especialitzades
que han d’intervenir. S’ocuparà de la gestió i seguiment dels convenis en el cas dels
programes interuniversitaris i de dobles titulacions. Finalment, a més del suport als
responsables acadèmics centrals d’aquests estudis, elaborarà els informes de gestió que
li sol·licitin i s’ocuparà de la promoció i difusió d’aquests estudis.
TÈCNIC/A DE PRÀCTIQUES EXTERNES I D’INTERNACIONALITZACIÓ
Aquests llocs es suprimeixen de les àrees d’estudis per adscriure’s a una futura Oficina
Universitat Empresa que es definirà en la fase següent d’anàlisi i estudi dels serveis.
Amb tot i això, el personal destinat pot desenvolupar part de la seva feina des del
centre docent responsable de les pràctiques externes vinculades als seus estudis, fins i
tot amb vinculació específica a un centre o grup de centres.
EXTINCIÓ DELS LLOCS ADMINISTRATIU/IVA CATALOGATS COM A C1/C2 16 A
EXTINGIR
En l’acord adoptat per la Comissió de Comunitat Universitària del Consell Social en la
sessió ordinària núm. CU1/15, de data 5 de maig de 2015, es van recatalogar com a C1
17 tots els llocs fins aquell moment reflectits com a C1/C2 16, facultant la gerent a
extingir els llocs catalogats com a C2/C1 16 en el moment en què, per promoció
interna, el personal afectat passi a ocupar els nous llocs catalogats com a C1 17.
Vist que l’acord especifica “...si qui ocupa un lloc C1/C2 16 associat a un lloc C1 17 no
passa el procés selectiu de promoció interna o no reuneix els requisits per formar part
de la borsa de treball del subgrup C1, continuarà ocupant el lloc C1/C2 16 i
s’amortitza el lloc C1 17”, la Gerència considera que no és necessari l’amortització
dels llocs C1 17 que no han quedat coberts en aquest procés de promoció, els quals
no seran ocupats fins que es pugui amortitzar els llocs C1/C2 16 per superació d’un
altre procés selectiu.
Un cop portades a terme les proves selectives per a l’accés a l’escala administrativa,
grup C, subgrup C1, en torn de promoció interna (referència de la convocatòria PF-O1/15), (DOGC núm. 6877 – 22/05/2015), i en virtut de la resolució del rector de data
14 de juliol de 2015, per la qual es nomenen funcionaris de carrera de l’escala
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administrativa, grup C, subgrup C1, de la Universitat de Girona, (DOGC núm. 691721.07.2015), i de la resolució de la gerent de data 22 de juliol de 2015, s’extingeixen els
llocs administratiu/iva catalogats com a C1/C2 16 fins a la data ocupats per personal
del grup C2 que ha superat el procés selectiu de promoció interna.

ANNEX 1
ARGUMENTS PER A LA DEFINICIÓ DEL MODEL DE RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL QUE AFECTA ÀREES D’ESTUDI I UNA PRIMERA FASE EN SERVEIS
CENTRALS
1. Premisses a tenir en compte
a) Manteniment del compromís d’adequar la RLT a la situació real, reflectint tots
els supòsits existents i compromisos adquirits i garantint que la situació i
condicions de totes les places estructurals estan contemplada en la relació de
llocs de treball
b) Impossibilitat d’increment dels costos de personal i del nombre d’efectius
c) Resposta als objectius definits en el programa electoral
d) Assegurament del suport necessari per al desenvolupament de les funcions
pròpies de les unitats estructurals de la Universitat
e) Organització de la revisió en fases per facilitar la consecució d’objectius i agilitar
la implementació
2. Identificació dels objectius
a) Replantejament de les àrees d’estudi en funció de les premisses a), b) i d) del
punt anterior
b) Canvi de model en relació al tractament de postgraus, màsters i doctorat
c) Redefinició de l’Oficina de Serveis a l’Empresa tenint en compte tant
l’organització de l’activitat en Campus funcionals com l’ordinària de les unitats
estructurals
d) Reorganització de l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica
3. Replantejament de les àrees d’estudi per possibilitar la creació de noves unitats
administratives que donin resposta a les necessitats alhora que es fa des d’una
perspectiva sostenible econòmicament
a) La impossibilitat d’increment dels costos
de personal obliga a un
replantejament de l’organització en àrees d’estudi, tant per fer front a les
funcions pròpies de les unitats estructurals com per donar resposta a les noves
necessitats establertes pel govern de la Universitat. Aquest replantejament
s’aborda sense oblidar aspectes que poden aportar nou valor, com ara la
flexibilitat, la polivalència o la definició de processos que millorin la gestió.
b) Per donar resposta a aquestes qüestions, es proposa l’agrupació de les
administracions d’àrees d’estudi de manera que s’incrementen les unitats
estructurals a què han de donar suport. Aquesta agrupació es basa en:
a. la realitat existent, en relació amb la vinculació actual de les unitats en
àrees
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b. la possibilitat d’encaix tenint en compte l’afinitat
c. l’anàlisi de l’activitat de les unitats estructurals i en la determinació de
paràmetres que permetin, tant com sigui possible, una valoració
objectiva dels volums de treball. Aquesta anàlisi no només s’utilitza per a
la decisió de vincular o no unitats a àrees, sinó, sobretot, per al
dimensionament adequat dels efectius destinats.
c) A la vista dels elements del punt anterior, es proposa la reducció de les àrees
de nou a sis. Això suposa modificar l’organització actual possibilitant que cada
àrea pugui donar suport a més d’un centre docent, sense que impliqui
modificacions en l’organització acadèmica. És a dir, que és un canvi que no
implica replantejament de les facultats o escoles existents.
La distribució proposada és la següent:
- Àrea de Salut, que dóna servei a la Facultat de Medicina, Facultat d’Infermeria,
Departament de Ciències Mèdiques i Departament d’Infermeria.
- Àrea de Ciències Jurídiques i Econòmiques, que dóna servei a la Facultat de
Dret, a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Departament de
Dret Públic, Departament de Dret Privat, Departament d’Empresa i
Departament d’Economia, Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida, Institut
de Dret Privat Europeu i Comparat i Centre d’Innovació i Gestió de les
Administracions Públiques.
- Àrea de Tecnologia, que dóna servei a l’Escola Politècnica Superior,
Departament d’Organització, Gestió Empresarials i Disseny del Producte,
Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció, Departament
d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària, Departament
d’Informàtica i Matemàtica Aplicada, Departament d’Enginyeria Elèctrica,
Electrònica i Automàtica, Departament de Física, Departament d’Enginyeria
Mecànica i de la Construcció Industrial, Departament d’Arquitectura i
Tecnologia de Computadors, Institut de Tecnologia Agroalimentària, Institut
d’Informàtica i Aplicacions i Institut de Recerca en Visió per Computador i
Robòtica.
- Àrea de Ciències, que dóna servei a la Facultat de Ciències, Departament de
Biologia, Departament de Química, Departament de Ciències Ambientals,
Institut d’Ecologia Aquàtica, Institut de Química Computacional i Institut de
Medi Ambient.
- Àrea d’Humanitats i Turisme, que dóna servei a la Facultat de Lletres, Facultat
de Turisme, Departament de Filologia i Comunicació, Departament de
Filosofia, Departament de Geografia, Departament d’Història i Història de
l’Art, Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Institut de Recerca Històrica,
Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani, Càtedra de Geografia i
Pensament del Territori i Institut de Recerca en Turisme.
- Àrea d’Educació i Psicologia, que dóna servei a la Facultat d’Educació i
Psicologia, Departament de Psicologia, Departament de Pedagogia,
Departament de Didàctiques Específiques, Institut de Recerca Educativa i
Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida.
4. Aquesta reordenació pretén, pel mecanisme de construir unitats de treball més
grans, rendibilitzar els recursos dels llocs de comandament, assegurar la prestació
dels suports necessaris sense dependre d’assignacions d’efectius atomitzades i

6/9

aconseguir recursos per donar resposta a les noves necessitats. Les places de nivell
que se suprimeixen en alguns llocs serviran per dotar places de nivell en les noves
necessitats requerides.
5. El model que es planteja suposa que les àrees compten amb les unitats següents:
- Administrador
- Secretaria acadèmica
- Secretaria econòmica
- Secretaria informàtica
- Tècnics de laboratori o especialitzats (si escau)
- Consergeria
- Secretaria de Deganat/Direcció
6. La valoració dels paràmetres esmentats en el punt 3 b) permetrà determinar els
efectius necessaris en cada àmbit per a cada agrupació o àrea. També es tenen en
compte les particularitats que justifiquen assignacions de personal defugint de
l’aplicació igualitària del model que poden resultar ineficients i inequitatives.
7. L’objectiu identificat a 2 b), inevitablement relacionat amb el de 2 a), requereix de
la creació d’una nova unitat que doni suport a una part rellevant de les tasques
vinculades als programes de postgrau, màsters i doctorat a la Universitat. Aquesta
unitat, que ha d’afegir valor a la gestió d’aquesta franja d’estudis, no pot suposar la
desconnexió amb les unitats estructurals responsables, però és evident que ha de
proporcionar suport especialitzat als responsables acadèmics d’aquests estudis,
sobretot pel que fa als programes interuniversitaris i als que es plantegen
mecanismes de doble titulació. La missió d’aquesta unitat, que es construeix partint
de les unitats administratives vinculades a l’Escola de Doctorat i a la gestió de
màsters en el Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants, és assegurar la millor gestió
possible tant dels processos de creació de nous títols com dels d’atenció i
orientació als futurs estudiants i dels vinculats a gestions específiques dels estudis
en curs, per a la qual cosa haurà de coordinar-se amb els serveis específics que
tenen assignada la gestió de processos vinculats amb aquests estudis i amb les
unitats estructurals que els tenen adscrits.
En aquest sentit, s’encarregarà d’atendre, informar i orientar les persones
interessades en els programes de postgrau de la Universitat, inclosa la gestió de la
preinscripció, amb especial atenció als candidats estrangers. També de facilitar les
relacions entre els responsables acadèmics dels programes i les unitats
administratives encarregades dels diferents processos de gestió vinculats a aquests
programes. En relació amb les propostes de nous títols oficials i propis donarà
suport als responsables de les unitats estructurals en el seguiment dels protocols
establerts per a la formalització de les propostes, i convenis, si escau, i facilitarà les
relacions amb les unitats especialitzades que han d’intervenir. S’ocuparà de la gestió
i seguiment dels convenis en el cas dels programes interuniversitaris i de dobles
titulacions. Finalment, a més del suport als responsables acadèmics centrals
d’aquests estudis, elaborarà els informes de gestió que li sol·licitin i s’ocuparà de la
promoció i difusió d’aquests estudis.
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8. Així mateix, els objectius manifestats a 2 a) i a 2 c) aconsellen replantejar la plaça
de tècnic de pràctiques vinculada a cada àrea. És per això que aquestes places no es
doten en les àrees i s’adscriuen a la Oficina Universitat Empresa. Això no vol dir,
però, que les tasques encomanades a aquests llocs es desenvolupin íntegrament des
de l’OUE; no hi ha cap impediment per a que el personal destinat faci part de la
seva feina des del centre docent responsable de les pràctiques externes vinculades
als seus estudis, fins i tot amb vinculació específica a un centre o grup de centres.
En contrapartida s’assegura que les tasques no quedaran desateses perquè es
compta amb un grup homogeni de persones que coneixen la feina a fer i que
poden actuar en qualsevol dels centres si el personal específicament assignat està
absent per qualsevol motiu. S’assegura també el tractament homogeni en la relació
amb les empreses i sobretot s’evita el desconeixement de les relacions establertes
en cada moment entre la Universitat i l’Empresa o institució on es planteja que els
estudiants facin pràctiques.
9. A la vista de tot el que s’ha manifestat i de la taula de paràmetres que s’adjunta
com a annex s’elaborarà la proposta concreta de RLT amb indicació dels llocs i dels
efectius per a cada Àrea.
Atès la carta de la gerent de data 14 d’octubre de 2015, en la que escrit literalment
diu:
“Atès que segons l’article 7 del Decret 328/1993, de 28 de desembre, sobre les
relacions de llocs de treball, les modificacions de les RLT tindran validesa i produiran
efectes administratius i econòmics a partir del primer dia hàbil del mes següent a la
seva aprovació, llevat que l’acord corresponent disposi altra cosa.
Vist doncs el que preveu aquest Decret, calculem que, si no es disposés altra cosa,
l’entrada en vigor d’aquesta modificació de la RLT, atesa la seva rellevància, es produirà
amb molta demora en el temps.
Per tot això, us demanem que, fent ús al que determina l’article 7 del Decret 328/1993,
de 28 de desembre, l’acord de l’aprovació que dicteu, disposi que l’entrada en vigor
serà a partir de l’endemà de la seva aprovació”.
D’acord amb el regulen l’article 9.3 del Reglament d’organització i funcionament del
Consell Social de la Universitat de Girona (DOGC núm. 6536 - 09/01/2014) i l’article
90.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826
- 20/02/2003), després d’un debat entre els presents, es procedeix a la votació de la
proposta, que s’aprova per assentiment.
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S’APROVA:
1.- La modificació de la relació de llocs de treball de les àrees d’estudis, de la
reorganització de la Unitat Tècnica de Màsters i de l’Escola de Doctorat, de la creació
del Centre de Postgraus i de l’extinció de llocs administratiu/iva C1/C2 16 d’acord amb
el que estableix l’annex 2 i la refosa inclosa en l’annex 3.
2. Determinar que la present modificació de l’RLT tindrà validesa i produirà efectes
administratius i econòmics a partir de l’endemà de la seva aprovació, segons escrit
enviat per la Gerència a la secretaria tècnica del Consell Social, en data 14 d’octubre
de 2015.
La secretària tècnica del Consell Social,
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