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CONCURSOS PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL PAS
FUNCIONARI
a) Llocs de treball subgrup A2, escala general
El 2 de setembre es va dictar la resolució del
concurs específic de mèrits i capacitats per a la
provisió de diversos llocs de treball vacants de
personal funcionari de l’escala de gestió, subgrup
A2, de la UdL, mitjançant la qual es va fer pública
l’adjudicació de les places definitives.
Així, el 16 de setembre, els funcionaris van prendre
possessió en els següents llocs de treball:
 Cap del Servei d’Informació i Atenció Universitària
 Cap de la Secció de Gestió Pressupostària
 Gestor/a de suport a la direcció
 Gestor/a econòmic i administratiu de l'OTI
 Gestor/a de compres i serveis centralitzats
 Gestor/a dels sistemes interns de qualitat
 Gestor/a d’estudis d’opinió
 Gestor/a de la certificació digital (s'incorporarà el
16 d'octubre)
Al
mateix
temps,
a
resultes
d’aquestes
incorporacions s’han produït dues vacants del grup
A, subgrup A2, i per afavorir la mobilitat, la carrera i
promoció professional dels funcionaris/es, s’han
convocat dos concursos interns per cobrir
temporalment els llocs de treball de tècnic/a
d'Organització i Processos i de gestor/a d'Ajuts.
Val a dir que s’ofereix la possibilitat de què
qualsevol funcionari de l’escala general de la UdL
que tingui la titulació mínima exigida per accedir
hi, que en aquest cas és de diplomat/da
universitari/ària, podrà presentarse a aquests
concursos
independentment
del
grup
de
funcionaris al que pertany.
Cas que el guanyador pertanyi al cos de gestió
(grup A, subgrup A2), es formalitzarà una comissió
de serveis amb la corresponent reserva de lloc, i
cas que pertanyi a qualsevol altre grup i subgrup,
és formalitzarà un nomenament d’interí i se’ls
declararà en excedència per incompatibilitats del
seu cos de funcionaris, sense reserva de lloc de
treball.

b) Llocs de treball subgrup A2, escala ajudants
d’arxius i biblioteques
També s’ha resolt el concurs específic de mèrits i
capacitats per a la provisió de lloc de treball de
Cap de la Biblioteca de Ciències de la Salut de
l'escala d'ajudants d'arxius i biblioteques, subgrup
A2, que es va adjudicar definitivament amb
efectes del 16 de setembre.
S’ha enviat a publicar al Diari Oficial de la
Generalitat la resolució del rector de la UdL per la
qual es convoca el concurs general de mèrits i
capacitats per a la provisió de diversos llocs de
treball vacants de personal funcionari de l’escala
d’ajudants d’arxius i biblioteques, subgrup A2, de la
UdL, en el que es convoquen llocs d’ajudants de
les Biblioteques de Lletres, Ciències de la Salut i
dues places a la Biblioteca de Cappont.
c) Llocs de treball subgrup C1, nivell 18
S’ha enviat a publicar al Diari Oficial de la
Generalitat, la resolució del rector de la UdL per la
qual es convoca el concurs específic de mèrits i
capacitats per a la provisió de diversos llocs de
treball vacants de personal funcionari de l’escala
administrativa (C1), de la UdL, en el que és
convoquen els llocs de treball de:
. Cap del Negociat de Control Intern
. Cap del Negociat de Graus i Màsters
. Cap del Negociat de Contractació Laboral
. Cap de Negociat Econòmic

TRIENNIS PERSONAL LABORAL
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
mitjançant sentència núm. 37/2013 declara que el
personal laboral té dret a percebre el complement
salarial d’antiguitat en l’import que el conveni
col∙lectiu assenyali per la totalitat dels triennis que
hagi obtingut d’acord amb el grup professional
que ostenti en el moment de ser abonada la
nòmina.
Tan aviat com el Tribunal ens notifiqui la fermesa
d’aquesta sentència, la UdL li donarà compliment,
abonant al PAS laboral els triennis d’acord amb el
grup professional que tingués en el moment de
percebre
la
nòmina,
així
com
tots
els
endarreriments des del gener de 2013.

