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PERMÍS DE DIES ADDICIONALS D’ASSUMPTES 

PERSONALS A PARTIR DEL COMPLIMENT  

DEL  SISÈ TRIENNI  

 

El Consell de Govern de 25 de novembre de 2015 ha 

ratificat els acords de la Mesa d’Universitats, de la 

Submesa de PAS-Funcionari i de la Comissió 

Negociadora de PAS Laboral, de 10 de novembre de 

2015, que estableixen per al personal de la 

Universitat de Lleida dos dies addicionals de permís 

per assumptes particulars a partir del moment en què 

es compleixi el sisè trienni, incrementant-se en un dia 

addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.  

 

Així, doncs, a aquell personal d’administració i 

serveis que tingui perfeccionat com a mínim 6 

triennis, se li reconeix el dret al gaudiment dels dies 

addicionals d’assumptes particulars corresponents a 

l’exercici 2015, que podrà gaudir-los fins al 31 de 

desembre de 2016. 

 

Als efectes, a partir de l’1 de gener de 2016, 

s’habilitarà al Portal de l’Empleat un nou permís 

anomenat “dies AP per triennis exercici 2015”, on hi 

figurarà el nombre total de dies als quals té dret cada 

empleat. Aquests dies poden començar a gaudir-se a 

partir de l’1 de desembre 2015. En el cas que 

determinat personal volgués gaudir-los abans de l’1 

de gener de 2016, haurà de sol·licitar-los per escrit, ja 

que al Portal no estaran operatius fins al mes de 

gener de 2016. 

 

Successivament, durant el mes de gener també 

s’activarà al Portal el permís de “dies AP per triennis 

exercici 2016”, els quals podran gaudir-se també fins 

al 31 de desembre  2016. 

 

Des de la Gerència es donaran les instruccions 

oportunes als caps de les unitats i serveis per tal que 

en períodes susceptibles de concurrència de 

sol·licituds de permisos vetllin per l’estricte 

compliment dels serveis. 

 

 

ACORD SOBRE LA TAXA DE REPOSICIÓ 

DEL PAS PER AL 2016 

 

Atès que en els darrers anys la Generalitat de 

Catalunya no ha autoritzat cap taxa de reposició del 

personal d’administració i serveis, en la Mesa 

General d’Universitats celebrada el 10 de novembre 

de 2016, les Universitats Públiques catalanes 

juntament amb les organitzacions sindicals CCOO, 

UGT i CSIF, han acordar sol·licitar al Govern de la 

Generalitat que en el moment que s’autoritzin les 

corresponents convocatòries d’oferta d’ocupació 

pública, es prevegi una taxa de reposició del 100% 

per al PAS, mentre s’acrediti que no afecta al 

compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària 

establerts per a cada Universitat. 

 

 

 

 

 

 

 

https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/PAS/Acords_Sindicals/151110_Acord%20dies%20addicionals%20d_assumptes%20particulars%20per%20antiguitat_Mesa%20PAS-F.pdf
https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/PAS/Acords_Sindicals/151110_Acord%20dies%20addicionals%20d_assumptes%20particulars%20per%20antiguitat_Submesa%20PAS-F.pdf
https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/PAS/Acords_Sindicals/151110_Acord%20dies%20addicionals%20d_assumptes%20particulars%20per%20antiguitat_Comissi%C3%B3%20Neg.%20PAS-L.pdf
https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/PAS/Acords_Sindicals/151110_Acord%20dies%20addicionals%20d_assumptes%20particulars%20per%20antiguitat_Comissi%C3%B3%20Neg.%20PAS-L.pdf

