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PROJECTE PILOT DE SIGNATURA ELECTRÒNICA A LA UdL
L’Associació Catalana de les Universitats Públiques i la UOC
estan treballant des del primer trimestre del 2008 en un
projecte comú d'administració electrònica (a/e). Els objectius
són :
1. Coordinar iniciatives comunes o conjuntes de totes les
universitats del marc català.
2. Establir relacions amb els organismes que actualment
ofereixen eines i serveis de la Generalitat (Administració
Oberta de CatalunyaAOC, Agència Catalana de
CertificacióCATCERT).
3. Coordinar les actuacions amb les administracions que
poden aportar recursos econòmics per implantar l'a/e.

NOVA WEB DE FORMACIÓ
El proper mes de gener està previst que comenci a funcionar la
nova web de formació. Aquesta web permetrà que els usuaris
puguin consultar el seu històric de formació, no solament la que
han fet a la UdL sinó tot el seu currículum. També podran
consultar la titulació que figura en el seu expedient.
Pel l'any 2011 també està previst que es pugui consultar i imprimir
els certificats de formació dels cursos que es facin a partir
d'aquest any.
Disposarem d'un nou sistema de gestió de matrícula que
permetrà establir un ordre de d'inscripció als cursos i les llistes
d'espera.

La UdL ha iniciat diferents projectes com:

➢
➢
➢
➢

Realitzar dos votacions electròniques: al Departament de
Matemàtica i als representants de l'estudiantat de l'Escola
d'Infermeria.
La subhasta electrònica del subministrament d'energia
elèctrica, que ha permès un estalvi del 21,7% en el preu de
l'energia.
Estar en disposició de poder rebre factures electròniques de
qualsevol proveïdor.
Un projecte pilot per implantar la signatura electrònica.

Aquest projecte pilot inclou el PAS i el PDI de l'equip de govern,
dels equips directius dels centres (direccions i deganats) i dels
departaments.
L’ús de la signatura electrònica requereix de la nova targeta
universitària (amb nou disseny) que estrenem aquest curs. El
procediment per disposar d'aquesta targeta es durà a terme en
tres fases:

➢
➢
➢

La primera fase que consisteix en la reimpressió de la vostra
targeta universitària.
La segona fase consistirà en l’enregistrament del vostre
certificat digital en el xip criptogràfic de la nova targeta i
que us permetrà signar electrònicament.
La tercera fase aplegarà la configuració del vostre
ordinador i la formació en les funcionalitats de la signatura
electrònica.

La unitat orgànica encarregada de dur a terme el projecte pilot
és l'Entitat de Registre de Certificats Digitals (ERCD), que es troba
ubicada en el despatx 3.56 de l'edifici de Rectorat.
El PAS que forma part del projecte pilot ha rebut un correu
electrònic des de la Gerència amb les informacions i les
indicacions que haureu de seguir. Disposareu de més informació
a la web: www.signaturaelectronica.udl.cat
Us animem a tots a consultar aquesta web.
Donat el caire de prova pilot, emplacem a tot el PAS que hi
participi a fernos saber qualsevol inquietud o incidència que us
pugueu trobar i us agraïm a l'avançada la vostra col∙laboració,
que ens permetrà fer la implantació de la signatura electrònica
a la resta de PAS amb més eficàcia.

També es contempla la possibilitat de tenir disponibles en web
els apunts dels cursos realitzats i cursos d'autoformació.

CREAT UN GRUP DE SEGUIMENT DEL VESTUARI LABORAL
A petició del Comitè d'Empresa i fruit de les incidències sorgides
amb el proveïdor del darrer concurs del vestuari de la UdL s'ha
creat un grup de seguiment del vestuari del PASL, que tindrà
com a funcions:
1.

Valorar les necessitats en matèria de roba laboral del
personal de la Universitat de Lleida, dins del marc del
conveni del personal laboral.

2.

Participar en la elaboració dels plecs tècnics del
procediment de contractació de subministrament de
vestuari pel personal laboral de la Universitat de Lleida.

3.

Fer seguiment de l'execució del
procediment de
contractació i vetllar perquè es compleixin les obligacions
del adjudicatari.

4.

Participar en la resolució de les incidències que puguin
sorgir.

Tot el personal de la Universitat podrà adreçarse, per escrit o
correu electrònic, a la secretària del grup de seguiment la cap
de la Secció de Formació, Integració i Ajuts Socials del Servei de
Personal, per fer proposicions i suggeriments sobre el vestuari.
Esperem que entre tots puguem resoldre els problemes que han
sorgit amb l'actual adjudicatari del subministrament del vestuari,
a qui us informem que s'ha obert un expedient sancionador pels
seus incompliments.

