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OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ ADDICIONAL PER A

La Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de

L’ESTABILITZACIÓ DEL PAS 2018

Catalunya ha autoritzat aquesta oferta i properament es publicarà
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En la sessió del Consell de Govern de 18 de desembre 2018
s’ha

aprovat

l'oferta

pública

d'ocupació

addicional

per

estabilització del personal d'administració i serveis de la
Universitat de Lleida de l’exercici 2018.

Val a dir que la Universitat de Lleida ja va aprovar l’oferta pública
d’ocupació del PAS de l’exercici 2018 en el DOGC núm. 7610 de
2 de maig de 2018.
RETRIBUCIONS

La Llei de pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2018 estableix
que s’autoritza una taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació
temporal que inclou les places de naturalesa estructural que

En la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de

estant dotades pressupostàriament i que hagin estat ocupades de

l'Estat per al 2018 i el Decret Llei 5/2018, de 16 d'octubre, sobre

forma temporal i ininterrompudament al menys en els tres anys

l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la

anteriors

prestació econòmica d'incapacitat temporal, s’estableixen els

a

31

de

desembre

de

2017,

en

el

personal

d’administració i serveis de les universitats públiques.

termes per a l’aplicació dels increments retributius per a l’any
2018.

Revisada l’ocupació de la relació de llocs de treball del personal
d’administració i serveis de la Universitat de Lleida, conjuntament

En el butlletí del mes d’octubre us informàvem que l’increment

amb

les

retributiu addicional del 0,2% de la massa salarial, s’havia de

condicions d’incloure en l’oferta d’ocupació pública addicional per

concretar en els àmbits de negociació respectius. Així, doncs, el

a

passat 6 de novembre,

els

representants

l’estabilització

dels

d’ocupació

treballadors,
temporal

per

compleixen
a

l’any

2018,

corresponent al torn lliure els següents 26 llocs de treball.

la Mesa General d’Universitats i

la

Comissió Negociadora del PDI-L i PAS-L, van aprovar la liquidació
d’un increment retributiu addicional del 0’2 consolidable, amb

Personal Funcionari
Grup
A2

efectes 1 de gener de 2018 i proporcional a la jornada, per a la

Núm. Places
3

C1

2

C

12

Denominació

millora de l’eficiència universitària.

Ajudant/a de biblioteca
Tècnic/a administratiu/iva de biblioteca

Així, doncs, en la nòmina d’aquest mes de desembre s’ha abonat
la quantitat de 73’76 euros amb el concepte “Acord Mesa

Auxiliar administratiu/iva

Universitats 6 /11/2018”
Personal Laboral
Grup Núm. Places
L1

1

L3
L3

Denominació

Per tant, hores d’ara els increments retributius de l’any 2018,

Tècnic/a lingüístic/a

respecte les retribucions de l’any 2017 estan tots abonats i s’han

1

Programador/a

composat per:

1

Operador/a

L3

1

Tècnic/a informàtic

- un increment d’un 1,50% de les retribucions amb efectes del

L4

5

Auxiliars de serveis i punt d’informació

mes de gener de 2018.
- un l’increment addicional d’un 0,25% amb efectes del mes de
juliol de 2018.

La

convocatòria

d’aquests

vint-i-sis

llocs

de

personal

d’administració i serveis no afectarà al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària de la UdL.

- un increment addicional del 0’20%

