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CALENDARI LABORAL 2018 - PERSONAL 

D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

 

En el marc de l’establert a l’Ordre TSF/101/2017, de 

25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial 

de festes laborals per a l'any 2018, s’ha acordat i 

signat amb la Junta de Personal i el Comitè 

d’Empresa, el Calendari laboral del personal 

d’administració i serveis per a l’any 2018. 

 

 

FORMACIÓ PER A LA PROMOCIÓ INTERNA  

DEL PAS FUNCIONARI 

 

En relació als cursos de formació per a la promoció 

interna del PAS funcionari, s’ha tancat la programació 

per al proper 2018, essent la següent : 

 

Promoció C2-C1 Hores Data realització 

Procediment administratiu 
electrònic 

10 Gener 2018 

Gestió i informació en noves 
tecnologies 

10 Febrer  2018 

Gestió per processos i qualitat 15 Febrer-Març 2018 

 

Promoció C1-A2 Hores Data realització 

Procediment administratiu 
electrònic 

10 Gener 2018 

Funció pública 10 Febrer 2018 

Gestió acadèmica 20 Març-Abril 2018 

Gestió econòmica 20 Abril-Maig 2018 

Gestió de la qualitat 60 Continua fins al març  2018 

 

 

La Secció de Formació, Integració i Ajuts Socials ja 

ha inclòs en el Pla de Formació 2018 la programació 

d’aquestes activitats i en breu activarà la matrícula de 

tots aquests cursos al Portal de l’Empleat. 

 

 

FUNCIONARITZACIÓ DEL PERSONAL  

LABORAL DE BIBLIOTECA 

 

En relació amb l’Acord de funcionarització del 

personal laboral de biblioteca i concretament a la 

realització de cursos de formació per aquell personal 

fix que vulgui participar en la convocatòria del procés 

de funcionarització, aquest mes de desembre s’ha 

tancat la programació de les activitats formatives, que 

seguirà el següent calendari: 

 

Funcionarització  Hores Data realització 

Procediment administratiu 9 Gener 2018 

Administració pública 15 Gener-Febrer 2018 

Funció pública 9 Febrer 2018 

Gestió de processos i qualitat 7 Febrer-Març 2018 

Arxiu 4 Març 2018 

Gestió econòmica 8 Abril-Maig 2018 

 

La Secció de Formació, Integració i Ajuts Socials en 

breu obrirà al portal la matrícula als esmentats cursos 

amb la informació dels corresponents programes 

formatius i indicació dels dies i horaris de realització. 

 

 

SENTÈNCIA  FAVORABLE PDI LABORAL I PAS LABORAL, 

DEVOLUCIÓ D’UNA PART DE LA PAGA EXTRAÒRDINARIA 

DE 2014 

 

En aplicació de la sentència 310/2017 de la Sala del 

Social del Tribunal Suprem, en la nòmina del mes de 

desembre del personal docent investigador laboral i 

del personal d’administració i serveis laboral, s’ha 

incorporat en el concepte “Dev. P. Extra_2014 

Aplicació Sentència” la devolució del 16,67% de la 

deducció aplicada a l’extra del mes de juny de 2014. 

https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/PAS/CALENDARI%20LABORAL%20UDL%202018.pdf
https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/PAS/Acords_Sindicals/Punt%2007%20-%20funcionaritzacio%20biblioteques%20-%20ACORD%20DE%20CONDICIONS.pdf
https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/PAS/Acords_Sindicals/Punt%2007%20-%20funcionaritzacio%20biblioteques%20-%20ACORD%20DE%20CONDICIONS.pdf
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CONVOCATÒRIA CONCURS PÚBLIC LLOC DE TREBALL 

DE TÈCNIC  DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 

El Consell de Govern d’11 de desembre ha aprovat 

les bases per a la convocatòria de concurs públic per 

a la provisió del lloc de treball de personal laboral 

d’administració i serveis, en règim de contracte 

laboral indefinit, del lloc “Tècnic de prevenció de 

riscos laborals ”, grup L 1. 

 

Tal  com figura a la convocatòria, la primera i la 

segona fases estan reservades pel torn de trasllat, 

reincorporació d’excedències i promoció interna; i la 

tercera fase és la corresponent al nou ingrés. 

 

El procés de selecció s’iniciarà l’endemà de la 

publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 


