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EDIFICIS DE LA UdL EN SERVEIS MÍNIMS  

DURANT L’AGOST 2016 

 

El Consell de Govern en la sessió del 27 de d’abril de 2016 

ha aprovat el tancament de determinats edificis de la UdL 

durant el període comprès entre el 6 i el 28 d’agost de 

2016 (ambdós inclosos), garantint l’accés restringit al 

personal. 

 

Mitjançant una instrucció, la Gerència determinarà els 

serveis mínims a prestar per part de les diferents unitats 

generals, així com les condicions en què es durà a terme 

tant el tancament com els serveis mínims. 

 

Cal destacar que es mantenen oberts els laboratoris, 

l’estabulari i els espais de recerca que justifiquen la seva 

finalitat, i que a pesar que determinats edificis romandran 

tancats, el PDI i PAS podrà accedir, si s’escau, als edificis 

en els quals s’establirà un control d’accés per garantir les 

mesures de seguretat.  

 

El personal contractat a càrrec de projectes i el personal 

adscrit als serveis científic tècnics establirà torns en funció 

de l’especificitat i singularitat de les seves funcions i les 

necessitats del servei i amb els horaris que des de la 

Direcció del projecte o de la Direcció dels Servei Científic 

Tècnics s’estableixin. 

 

Properament es dictarà la corresponent instrucció de 

Gerència i expressament es demanarà que, els 

responsables de les unitats en les quals hi ha persones 

que hagin de realitzar serveis mínims, les comuniquin com  

a màxim el 31 de maig. D’aquesta manera les persones de 

les unitats o serveis afectats disposaran del temps 

necessari per planificar-se i organitzar-se la resta de les 

vacances. 

 

 

VACANCES 2016 

 

 

El Reglament de jornada laboral, horaris i vacances del 

PAS estableix que amb caràcter general el personal 

d'administració i serveis realitzarà les vacances durant els 

mesos de juliol, agost i la primera quinzena de setembre. 

 

D’acord amb el que figura al Calendari Laboral de l’any 

2016, el personal disposa de 22 dies laborables de 

vacances per any treballat o, si s’escau, la part 

proporcional, dels quals computaran 12 dies laborables de 

vacances obligatòries durant el període de tancament del 

mes d’agost. 

 

Els 10 dies restants de vacances es podran demanar en 

els termes establerts al punt 2.2 del Reglament de Jornada 

laboral, horaris i vacances del PAS i el punt 2 de la  

Instrucció núm. 2/2016 de Gerència sobre els permisos 

d'assumptes personals i vacances del personal 

d'administració i serveis (PAS) de la UdL durant l'any 2016. 

 

L’1 de maig s’inicia el període de sol·licituds de vacances i 

finalitza el 31 de maig. Les sol·licituds de dies de vacances 

s’han d’efectuar a través del portal. 

 

Atès que algunes unitats administratives han de prestar 

serveis obligatòriament durant una bona part del període 

obligatori de gaudiment de vacances, el/la cap de la unitat 

afectada podrà, si s’escau, sol·licitar a la Gerència que es 

puguin considerar els darrers quatre dies del mes de juny, 

dins del període de vacances. Aquesta sol·licitud haurà 

d’anar acompanyada de la corresponent justificació per 

raons de cobertura del servei. 

 

https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/PAS/Acords_Sindicals/Reglament%20jornada%20horaris%20vacances%20PAS%202013.pdf
https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/PAS/Acords_Sindicals/Reglament%20jornada%20horaris%20vacances%20PAS%202013.pdf
https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/PAS/InstruccionsGerencia/instruccio%202_2016%20assumptes%20personals%202016_def.pdf
https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/PAS/InstruccionsGerencia/instruccio%202_2016%20assumptes%20personals%202016_def.pdf
https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/PAS/InstruccionsGerencia/instruccio%202_2016%20assumptes%20personals%202016_def.pdf

