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MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS  

DE TREBALL DEL PAS UDL 

 

Amb data de 7 d’agost de 2017 es va publicar al DOGC 

número 7428 la modificació de la relació de llocs de 

treball del Personal d’Administració i Serveis de la 

Universitat de Lleida. 

 

Des de la data de la seva aprovació, la unitat de 

Personal ha treballat en adaptar i canviar a l’aplicatiu de 

gestió de personal i en confeccionar les corresponents 

resolucions administratives que es deriven de la 

modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT). Els 

efectes econòmics i administratius seran de l’1 de 

setembre de 2017. Queda alguna adaptació pendent de 

realitzar, que malgrat es realitzi durant el mes d’octubre, 

serà amb efectes d’1 de setembre. 

 

En conseqüència el personal que ocupi un lloc que ha 

tingut modificacions retributives, les percebrà en la 

nòmina d’aquest mes de setembre. 

 

Volem agrair a totes les companyes de la unitat de 

Personal, l’esforç i la dedicació per fer possible tots 

aquests canvis en aquest breu període de temps. 

 

 

FORMACIÓ PER A LA PROMOCIÓ INTERNA  

DEL PAS FUNCIONARI 

 

L’Acord sobre la modificació de l’estructura organitzativa 

i la carrera professional del Personal d’Administració i 

Serveis de la Universitat de Lleida, estableix que es 

convocaran processos de selecció de promoció interna 

per accedir al grup C1 i grup A2. Les primeres fases 

d’aquests processos de promoció interna són la 

superació d’uns cursos de formació obligatòria en què 

es requerirà l’assistència del 80% i s’acreditarà 

l’aprofitament sobres les matèries que fixa l’acord. 

 

La programació d’aquests cursos és la següent: 

 

Promoció C2-C1 Hores Data realització

Gestió econòmica 15 Octubre 2017

Gestió acadèmica 15 Novembre 2017

Gestió i informació en noves 

tecnologies
10 Gener 2018

Procediment administratiu 

electrònic
10 Febrer 2018

Gestió per processos i qualitat 15 Febrer-Març 2018
 

 

Promoció C1-A2 Hores Data realització

Gestió per processos i qualitat 20 Octubre-Novembre 2017

Gestió acadèmica 20 Gener-Febrer 2018

Funció pública 10 Febrer-Març 2018

Procediment administratiu 

electrònic
10 Març-Abril 2018

Gestió econòmica 20 Abril-Maig 2018  
 

Gestió de la Qualitat 60 Novembre 2017- Febrer 2018  

 

Aquell personal funcionari que en el marc dels 

processos de selecció interna, ja hagi realitzat algun 

d’aquests cursos i hagi superat el corresponent examen, 

no l’ha de realitzar novament. 

 

Comentar dos especificacions de la promoció al grup A2 

per aquell PAS que en el marc del promoció interna ja 

hagin realitzat cursos en anteriors promocions: 

a) Curs de “Gestió de processos i qualitat”: únicament 

caldrà que efectuï una sessió d’actualització de 3 

hores que es programarà oportunament. 

b) Curs de “Gestió de qualitat”: es realitzarà una sessió 

de 6 hores d’actualització. 

 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7428/1629814.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7428/1629814.pdf
https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/PAS/Acords_Sindicals/CG170719%20Acord%20modificacio%20estructura%20organitzativa%20i%20carrera%20prof%20PAS_signat.pdf
https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/PAS/Acords_Sindicals/CG170719%20Acord%20modificacio%20estructura%20organitzativa%20i%20carrera%20prof%20PAS_signat.pdf
https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/PAS/Acords_Sindicals/CG170719%20Acord%20modificacio%20estructura%20organitzativa%20i%20carrera%20prof%20PAS_signat.pdf
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Els horaris de realització dels cursos seran bàsicament 

de les 8 a les 10 hores i de les 13.30 a les 15.30 hores, 

establint-se per a cada curs dos edicions, una en 

cadascun d’aquests horaris, excepte el curs de qualitat, 

del qual hi haurà una única edició. 

 

La Secció de Formació Integració i Ajuts Socials 

s’encarregarà d’impulsar tota la formació per a la 

promoció interna i informarà de les dates, hores i lloc de 

realització dels cursos, així com dels programes i 

professorat. Totes les sol·licituds dels cursos es 

tramitaran a través de l’apartat “Formació” del Portal de 

Empleat. 

 

Paral·lelament, s’està organitzant la formació per al 

procés de funcionarització a l’escala tecnico-

administrativa de biblioteques i documentació, subgrup 

C1. 

 

 

 


