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MÉS NOVEDATS SOBRE FORMACIÓ DEL
PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
A part de les novetats que us vam informar en el Butlletí
de Gerència número 17, el Consell de Govern del mes de
març va aprovar la modificació del Reglament de
formació en els termes següents:
➢

➢

➢

➢

➢

El personal interí que acabi el seu contracte, podrà
continuar la formació que estava fent, sempre que
hagi realitzat més del 80% de les hores del curs.
Les hores de formació es consideraran incloses dins
de l’horari laboral del treballador. En els casos que la
formació es faci en horari extralaboral, el treballador
té dret a la seva compensació. La compensació de
les hores s’ha de pactar amb el cap funcional, de
manera que al fer la petició del curs, s’haurà
d’indicar que el curs és en horari extralaboral i com
es farà la compensació horària.
Els programes de mobilitat als quals s’acullin les
persones del PAS, la finalitat dels quals sigui la
realització d’activitats de formació es computaran
com la resta de cursos de formació, i sempre dins del
crèdit horari.
S'afegirà en la web de formació del PAS un enllaç a
les activitats de formació de l'ICE, Servei Lingüístic i
l'EAPC.
S'establirà un procediment per tal de què no sigui
necessari l'expedició de certificats de les activitats
formatives, afegintse automàticament a l'expedient
de formació del PAS i es computaran per a futurs
concursos de trasllat.

Altres novetats: Els cursos de promoció passen a formar
part de l'expedient de formació del PAS.

FONS SOCIAL
El Consell de Govern també va aprovar les bases de la
convocatòria del fons social de la Universitat de Lleida,
per a l'any 2010 corresponent a l'exercici 2009.
Els ajuts que constitueixen aquest fons s’agrupen en els
següents apartats:
1. Ajut familiar
a) Ajut per a llar d’infants
b) Ajut escolar
2. Ajuts/Despeses mèdiques
a) Ajut odontològic
b) Ajut per pròtesis oculars, auditives i ortopèdiques
c) Ajut psiquiàtric i psicològic
d) Ajut per malaltia celíaca

3. Ajuts diversos
a) Ajut a l’atenció de disminuïts físics, psíquics i/o
sensorials
b) Ajut per l’atenció de familiars depenents
c) Ajut per sepeli
d) Ajut per anys de serveis prestats
Les persones interessades hauran de presentar la
sol∙licitud degudament emplenada conforme al model
oficial, el qual es podrà recollir en el Servei de Personal o
bé
descarregar
de
l'adreça
de
la
intranet:
http://cv.udl.es/portal/site/arh/inici.html
El termini per a la presentació de sol∙licituds finalitzarà el
23 d'abril de 2010.

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ 2010
L'oferta pública d'ocupació, aprovada pel Consell de
Govern per a l'any 2010 es compon d'un total de 51
places que s'enumeren a continuació:
Personal Funcionari
Grup Núm. Places
A1
1
A2
5
C2
29
Personal Laboral
Grup Núm. Places
1
1
2
1
3
3

2
6

3

1

3
4

4
1

Denominació
Tècnic grau superior
Tècnic grau mig
Auxiliars administratius

Denominació
Cap de comunicació i sistemes
Tècnic/a qualificat/ada de recerca
(àmbit experimental)
Tècnic/a especialista de biblioteca
Tècnic/a suport a la recerca,
(àmbit experimental)
Tècnic/a suport a la recerca,
(àmbit social)
Tècnic especialista de laboratori
Auxiliar de serveis amb discapacitat
intelectual

