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OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DEL PAS 2017 

 

En el marc de la Llei de pressupostos de l’Estat per a l’exercici 

2017 i ateses les vacants de la Relació de Llocs de Treball del 

PAS de la UdL, el Consell de Govern de 24 d’octubre de 2017, 

ha aprovat la següent oferta d’ocupació pública per l'any 2017, 

corresponent al torn lliure: 

 

Personal Funcionari 

Subgrup Núm. Places      Denominació 

A1 1           Cap de Servei de l’Arxiu 

 

Personal Laboral 

Grup Núm. Places    Denominació 

L1            1                   Tècnic/a de prevenció de riscos laborals 

L1            1 Coordinador/a tècnic/a del Gabinet Tècnic  

 d’Estudis 

L2 1          Tècnic/a en valorització 

L1 1          Veterinari/ària 

L3 1          Tècnic/a estabulari 

 

Aquest acord està autoritzat per la Secretaria d’Universitats i 

Recerca de la Generalitat de Catalunya i s’ha tramés al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a la seva publicació. 

 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE JORNADA, HORARIS I 

VACANCES DEL PAS DE LA UDL 

 

En el Consell de Govern de 24 d’octubre s’ha aprovat la 

modificació del Reglament de jornada, horaris i vacances del 

PAS, en el sentit d’adaptar els noms de les unitats 

administratives i tècniques i els noms dels llocs de treball 

d’acord amb la nomenclatura de la Relació de Llocs de Treball 

del PAS vigent. 

 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE PROVISIÓ DE LLOCS 

DE TREBALL DEL PAS-FUNCIONARI 

 

El Consell de Govern de la UdL de 19 de juliol de 2017 va 

aprovar la modificació del Reglament de provisió dels llocs de 

treball del personal d’administració i serveis funcionari per 

l’adaptació a la modificació de l’estructura organitzativa i la 

carrera professional del PAS fruit de la modificació de la 

Relació de Llocs de Treball (veure BIG núm. 78 – extraordinari 

juliol 2017) 

 

El mateix acord faculta a la Gerència per actualitzar les 

denominacions dels llocs de treball i de les unitats i dels llocs 

de treball en l’Annex I del Reglament, així com efectuar la 

refosa del Reglament de provisió de llocs de treball del PAS 

funcionari i la seva publicació. 

 

En el treball de la refosa s’ha observat que dos temes puntuals 

calia modificar-los ja que donaven lloc a problemes 

d’interpretació. 

 

En la sessió de Consell de Govern de 24 d’octubre de 2017, 

s’ha aprovat modificar: l’encapçalament del punt 3.b) i del punt 

3.c) de l’Annex II del Reglament de provisió de llocs de treball 

del PAS funcionari; i el quadre de valoració del Grup A –

subgrups A1 i A2- de l’experiència segons els àmbits 

funcionals de l’Annex III. 

 

Un cop aprovades aquestes modificacions s’ha publicat a la 

intranet de la UdL el text íntegre del Reglament de Provisió de 

Llocs de Treball del Personal d’Administració i Serveis 

funcionari de la UdL 

 

CONVOCATÒRIA CONCURS PÚBLIC LLOC DE TREBALL 

COORDINADOR DE GABINET 

 TÈCNIC D’ESTUDIS  

 

El Consell de Govern de 24 d’octubre ha aprovat les bases per 

a la convocatòria de concurs públic per a la provisió del lloc de 

treball de personal laboral d’administració i serveis, en règim 

de contracte laboral indefinit, del lloc  “Coordinador/a Tècnic/a 

del Gabinet d’Estudis”, grup L1. 

 

Tal i com figura a la convocatòria, la primera i segona fases 

estan reservades pel torn de trasllat, reincorporació 

d’excedències i promoció interna; i la tercera fase es la 

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/gerencia/.galleries/docs/butlletiinformatiudelagerencia/BIG-78-juliol-extra-2017.pdf
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/gerencia/.galleries/docs/butlletiinformatiudelagerencia/BIG-78-juliol-extra-2017.pdf
https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/Normativa/Reglament%20de%20provisio%20definitiu_2017.pdf
https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/Normativa/Reglament%20de%20provisio%20definitiu_2017.pdf
https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/Normativa/Reglament%20de%20provisio%20definitiu_2017.pdf
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corresponent al nou ingrés. 

 

Un cop publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya l’Oferta Pública d’Ocupació del PAS 2017, s’enviarà 

a publicar la convocatòria. 

 

ALTRES CONVOCATÒRIES 

 

Per tal d’anar cobrint definitivament els llocs de treballs de la 

Relació de Llocs de Treball del personal d’administració i 

serveis de la Universitat de Lleida, publicada en el DOGC de 7 

d’agost de 2017, s’està treballant amb els representants dels 

PAS les següents convocatòries: 

- Concurs de trasllat de determinats llocs de PAS-F A2 

vacants, tant de l’escala general com de l’escala 

d’ajudants de biblioteca. 

- Concurs de trasllat dels llocs de PAS-F C1-20 vacants. 

- Convocatòria de promoció interna, per la modalitat 

d’ascens, del PAS-L. 

- Convocatòria de promoció interna dels llocs de treball de 

la categoria L1 del PAS-L. 

 

EDIFICIS EN SERVEIS MÍNIMS  

 

Per acord del Consell de Govern del 24 d’octubre 2017, durant 

el període comprès entre 23 de desembre de 2017 al 7 de 

gener del 2018 (ambdós inclosos), període no lectiu a la UdL, 

es deixaran únicament en funcionament aquells espais i 

instal·lacions de la Universitat absolutament imprescindibles 

per a la prestació dels serveis mínims, garantint l’accés 

restringit al personal per a la realització de les tasques 

encomanades.  

 

Atès que el calendari acadèmic de la UdL del curs 2017-18 

estableix el dia 7 de desembre de 2017 com a no lectiu, els 

edificis de la UdL restaran en serveis mínims del 6 al 10 de 

desembre de 2017. 

 

El mateix Consell de Govern ha facultat a la Gerència per 

determinar els serveis mínims que hauran de prestar les 

diferents unitats, així com les condicions en què es mantindran 

els espais que restin en serveis mínims. 

 

CURSOS DE FORMACIÓ PER A LA PROMOCIÓ  

 

Aquest mes d’octubre, seguint la planificació prevista, s’han  

iniciat els cursos de formació obligatòria per participar en els 

processos selectius de promoció interna del PAS funcionari  

 

Actualment s’estan realitzant i s’ha obert la matricula dels 

següents cursos: 

 

Promoció del Subgrup C2 al C1: 

Curs de gestió econòmica  (en curs) 

Gestió acadèmica (oberta la matricula, el curs s’inicia el 13 de 

novembre) 

 

Promoció del Subgrup C1 al A2: 

Curs gestió per processos i qualitat (en curs) 

Sessió d’actualització gestió per processos i qualitat (en curs). 

 

Obert a tots els grups i subgrups: 

Curs de Gestió de la Qualitat (oberta la matricula, s’inicia el 21 

de novembre) 

 

La resta de cursos s’aniran realitzant d’acord amb la 

planificació prevista per a cadascun dels processos de 

promoció interna. (veure BIG núm. 79 - setembre 2017). 

 

 

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/gerencia/.galleries/docs/butlletiinformatiudelagerencia/BIG-79-setembre-2017_v2.pdf

