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CALENDARI LABORAL PAS 2021 

 

En el Butlletí de la Gerència núm. 99 es va informar sobre 

l’Acord de calendari laboral del personal d’administració i 

serveis per a l’any 2021 i de la seva  presentació al proper 

Consell de Govern per a la seva ratificació. 

 

El Consell de Govern de la UdL en la seva sessió de 19 de 

febrer ha ratificat l’Acord de calendari laboral del personal 

d’administració i serveis per a l’any 2021. 

 

 

CONVOCATÒRIA CONCURS GENERAL DE MÈRITS I 

CAPACITATS DE L’ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

 

Amb data 29/01/21 s’ha publicat la Resolució definitiva del 

concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs 

de treball de personal funcionari del Grup C, (subgrup C1 i C2) 

de l’escala administrativa i auxiliar administrativa de la 

Universitat de Lleida. 

 

La data d’incorporació als llocs adjudicats serà el 15 de març. 

 

De l’1 al 15 març es realitzaran els corresponents traspassos 

de tasques entre el personal que cessi del seu lloc i el que 

s’incorporà als nous llocs adjudicats. 

 

 

PROCÉS SELECTIU PER A L’INGRÉS A L’ESCALA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSITAT DE 

LLEIDA, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ 

 

El 26/02/21 els/les aspirants que han superat el procés 

selectiu per a l’ingrés a l’escala d’auxiliars administratius, (grup 

C, subgrup C2) del personal d’administració i serveis de la 

Universitat de Lleida (2/2019 CO) (Convocatòria publicada al 

DOGC 8004) han efectuat la tria de les places seguint l’ordre 

de la puntuació total obtinguda en el procés selectiu. 

 

El 12 de març es publicaran els nomenaments dels 28 

funcionaris/àries de l’escala auxiliar administrativa al DOGC i 

el 15 de març s’efectuaran les corresponents preses de 

possessió als llocs adjudicats. 

Igual que en el cas anterior, de l’1 al 15 març es realitzaran els 

corresponents traspassos de tasques entre el personal que 

cessi i el que s’incorpori als llocs adjudicats. 

 

 

CONVOCATÒRIA DE CONCURS GENERAL DE MÈRITS I 

CAPACITATS DE L’ESCALA D’AJUDANTS D’ARXIUS I 

BIBLIOTEQUES, SUBGRUP A2 

 

El 8 de febrer s’ha publicat la Resolució 1/2021 CG, de la 

convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a 

proveir llocs de treball vacants de personal funcionari de 

l’escala d’Ajudants d’Arxius i Biblioteques, subgrup A2, de la 

Universitat de Lleida.  

 

Un cop resolt aquest concurs general, les places que no 

estiguin ocupades per funcionaris/àries s’oferiran als aspirants 

que hagin superat el procés selectiu per a l’ingrés a l’escala 

d’Ajudants d’Arxius i Biblioteques, subgrup A2, de la UdL. 

 

Es preveu resoldre aquest concurs general durant el mes de 

març. 

 

 

EDIFICIS EN SERVEIS MÍNIMS DURANT EL PERÍODE DE 

SETMANA SANTA 

 

El Consell de Govern de la UdL, en la seva sessió del 19 de 

febrer, ha acordat que durant el període comprès entre el 29 

de març i el 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos) es deixaran 

únicament en funcionament aquells espais i instal·lacions de la 

Universitat de Lleida absolutament imprescindibles per a la 

prestació dels serveis mínims, garantint l’accés restringit al 

personal per a la realització de les tasques encomanades. 

 

Es faculta a la Gerència per determinar els serveis mínims a 

prestar per part de les diferents unitats, així com les 

condicions en què es duran a terme. Als efectes es dictarà la 

corresponent instrucció de Gerència. 
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