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CONVOCATÒRIA DE CONCURS GENERAL DE MÈRITS I 

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

BIBLIOTEQUES, SUBGRUP A2 

 

El 19 d’abril s’ha publicat la resolució final 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. 

(Resolució 1/2021 CG) 

 

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. 

 
 

PROCÉS SELECTIU PER A L’INGRÉS A L’ESCALA 

D’AJUDANTS D’ARXIUS I BIBLIOTEQUES, SUBGRUP A2, 

PEL SISTEMA  DE CONCURS OPOSICIÓ 

 

El 16 d’abril les aspirants que han superat el procés selectiu 

per a l’ingrés a l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, (grup 

A, subgrup A2) del personal d’administració i serveis de la 

Universitat de Lleida (Resolució 3/2019 CO - DOGC núm. 

8064), van efectuar la corresponent tria de les places seguint 

l’ordre de la puntuació total obtinguda en el procés selectiu. 

 

El 30 d’abril de 2021 s’ha publicat al Diari Oficial de la 

Generalitat (DOGC núm. 8399) la resolució per la qual es 

nomenen funcionaris/àries de carrera les 11 persones que han 

superat el procés selectiu per a l’ingrés a l’escala d’ajudants 

d’arxius i biblioteques, grup A, subgrup A2. 

 

Amb efectes 3 maig, s’han efectuat les corresponents preses 

de possessió als llocs adjudicats, donant per finalitzat aquest 

procés selectiu. 

 
 

VACANCES 2021 

 

D’acord amb l’establert normativament, el personal 

d’administració i serveis disposa de 22 dies laborables de 

vacances per any treballat o la part proporcional al temps 

treballat i, si escau, els dies addicionals de vacances en funció 

dels anys de servei prestats.  

 

Tal i com s’informava en el Butlletí de la Gerència núm. 99, al 

calendari laboral de l’any 2021 s’estableixen 15 dies 

laborables de vacances obligatòries durant el període del 2 al 

20 d’agost de 2021. 

 

Per afavorir la flexibilitat, s’ha ampliat el període de gaudiment 

dels dies restants de vacances, podent-se realitzar de l’1 de 

juny al 30 de setembre (ambdós inclosos), tot mantenint-se la 

possibilitat de gaudir 5 dies laborables durant tot l’any, llevat 

del mes de desembre. 

 

Les sol·licituds de dies de vacances ja es poden efectuar a 

través del Portal de l’Empleat, tenint de termini fins el 21 de 

maig. Com cada any també cal sol·licitar a través del Portal de 

l’Empleat els dies d’obligat compliment. 

 

Els caps de les unitats han de tenir cura de procedir a 

l'aprovació de les vacances del personal de la seva unitat, 

sempre que el servei quedi cobert durant tot el període. Al seu 

torn, la Gerència aprovarà les vacances dels caps quan 

verifiqui que el servei d'aquella unitat queda cobert durant tot 

el període. 

 

 

 

 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=285300&idens=14
http://udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/3-2019-CO-Convocatoria/Convocatoria-DOGC-3-2019-CO.pdf
http://udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/3-2019-CO-Convocatoria/Convocatoria-DOGC-3-2019-CO.pdf
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/3-2019-CO-Convocatoria/Resolucio-final-3-2019-CO-DOGC.pdf
http://udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/gerencia/.galleries/docs/butlletiinformatiudelagerencia/BIG-99-gener-2021.pdf

