Memòria d’activitats PAS
Activitats realitzades per l’àrea de PAS del servei de Recursos Humans
durant el curs acadèmic 2018-19
1. Personal d’administració i serveis: estadística i plantilla (31/12/2018I
1.1. Personal d’administració i serveis funcionari. Cossos generals
Subgrup

Cos/Escala

Numeraris

Interins

A1

Tècnics de gestió

14

1

A2

Gestió

26

0

C1

Administratius

112

0

C2

Auxiliars administratius

29

91

181

92

Total

273

Total personal funcionari de cossos generals de la UIB

Cossos generals

15

26

120

A1 Tècnics de gestió
A2 Gestió
112

C1 Administratius
C2 Auxiliars administratius

1.2. Personal d’administració i serveis funcionari. Cossos específics
Subgrup

Cos/Escala

Numeraris

Interins
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A1

Facultatius de biblioteca

5

0

A1

Tècnics superiors en TIC

13

0

A1

Tècnics superiors

30

4

A2

Ajudants de biblioteca

8

1

A2

Tècnics mitjans en TIC

13

14

A2

Tècnics mitjans

15

8

C1

Auxiliars de biblioteca

26

3

C1

Tècnics especialistes en TIC

0

8

C1

Tècnics especialistes

22

25

C2

Auxiliars de serveis bibliotecaris

3

17

C2

Auxiliars

49

39

E

Ajudants de suport d’administració

1

1

185

120

TotalL
Total personal funcionari de cossos específics de la UIB

305

Cossos específics
60
50
40
30

Numeraris
Interins

20
10
0

SBD TIC AS SBD TIC AS SBD TIC AS SBD AS SBD
A1 A1 A1 A2 A2 A2 C1 C1 C1 C2 C2 E

1.3. Personal d’administració i serveis. Laboral (indefinits i personal contractat
de durada determinada, capítol I)

www.uib.cat

Grup

Indefinits

IV.1

1

Total

1

Total personal laboral UIB

1

Contractats de durada
determinada

0

Personal laboral
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
Indefinits
0
I

II

III

IV.1

IV.2

V.2

1.4. Actuacions realitzades durant el curs acadèmic (setembre 2018 - agost
2019)
1.4.1. Modificacions de catàleg

 Acord normatiu del dia 6 de novembre de 2018, pel qual s'aproven diverses
modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral
d’administració i serveis de la UIB. FOU 471, AN 12902

 Acord normatiu del dia 15 de febrer de 2019, pel qual s'aproven diverses
modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral
d'administració i serveis de la UIB. FOU 478, AN 13021

 Correcció d’error de l’Acord normatiu 13021/2019, de 15 de febrer, pel qual
s’aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal
funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB. FOU 482
(extraordinari), AN 13110
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1.4.2. Processos de selecció, promoció i provisió

 Resolució del Rectorat del dia 13 de novembre de 2018, per la qual s’anuncia
que pròximament es faran públiques les convocatòries de proves selectives
d’accés a diferents cossos, escales i subgrups d’aquesta universitat pel torn
lliure. FOU 471, R 12926

 Correcció d'errors de la Resolució del Rectorat 12926/2018, de 13 de
novembre, per la qual s'anuncia que pròximament es faran públiques les
convocatòries de proves selectives d'accés a diferents cossos, escales i
subgrups d'aquesta universitat pel torn lliure. FOU 472 (extraordinari), R
12929

 Resolució del Rectorat del dia 24 de maig de 2019, per la qual es resol el
concurs de mèrits, concurs específic i concurs de lliure designació per a la
provisió de diversos llocs de treball de personal funcionari d’aquesta
universitat. FOU 482 (extraordinari), R 13108

1.4.3. Situacions administratives

 Resolució del Rectorat del dia 10 de setembre de 2018, per la qual es declara
en situació d’excedència voluntària per poder prestar serveis en el sector públic
el senyor Maurici Ruiz Pérez. FOU 468, R 12851

 Resolució del Rectorat del dia 15 de desembre de 2018, per la qual es declara el
reingrés a la Universitat de les Illes Balears del senyor Pere Mestre Manzanares.
FOU 475, R 12966

 Resolució del Rectorat del dia 16 de gener de 2019, per la qual es destina en
comissió de serveis el senyor Jaume Ribas Medina per ocupar la plaça
d’interventor vacant a la plantilla d’aquesta universitat. FOU 479, R 13049

 Resolució del Rectorat del dia 28 de maig de 2019, per la qual es destina en
comissió de serveis la senyora Rosa López García per ocupar el lloc
d’administrador de centre de la Seu Universitària d’Eivissa i Formentera, plaça
codi 5181. FOU 483, R 13129

1.4.4, Altres actuacions

 Acord normatiu del dia 26 de setembre de 2018, pel qual s'aprova la
compleció de l'oferta d'ocupació pública de personal d'administració i serveis
de la UIB per a l'any 2018. FOU 469, AN 12863
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 Correcció d’error de l’Acord normatiu 12863/2018, de 26 de setembre, pel qual
s'aprova la compleció de l'oferta d'ocupació pública de personal
d'administració i serveis de la UIB per a l'any 2018. FOU 470 (extraordinari),
AN 12899

 Resolució del Rectorat del dia 23 d’octubre de 2018, per la qual es nomena
col·laboradora honorífica del Servei Lingüístic la senyora Marta Cuyàs Gibert.
FOU 471, R 12920

 Acord executiu del dia 13 de novembre de 2018, pel qual es crea i regula el
registre de funcionaris habilitats per a la identificació i autenticació de
ciutadans en l’àmbit de la Universitat de les Illes Balears. FOU 471, AE 12905

 Resolució del Rectorat del dia 14 de desembre de 2018, per la qual es fa
pública la composició actualitzada del personal d’administració i serveis de la
Universitat. FOU 473, R 12931

 Acord normatiu del dia 19 de desembre de 2018, pel qual s’aprova el Projecte
de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2019. FOU 474
(extraordinari), AN 12960

 Acord ratificatiu del dia 19 de desembre de 2018, pel qual s’aprova el Projecte
de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2019 per un total
de 110.243.070,84 euros. FOU 474 (extraordinari), AR 12961

 Resolució del Rectorat del dia 19 de febrer de 2019, per la qual es modifica i
completa el registre de funcionaris habilitats per a la identificació i
l’autenticació de ciutadans en l’àmbit de la Universitat de les Illes Balears. FOU
478, R 13024

 Resolució del Rectorat del dia 26 de març de 2019, per la qual s'obre un

termini per presentar les sol·licituds al procediment ordinari per a l'accés o la
progressió a l'esglaó superior de la carrera professional horitzontal del
personal d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears. FOU
479, R 13054

 Acord normatiu del dia 10 d’abril de 2019, pel qual s'aprova la modificació de
la compleció de l'oferta d'ocupació pública de personal d'administració i
serveis de la UIB per a l'any 2018. FOU 480, AN 13058
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2. Jubilacions i baixes per incapacitat permanent de personal funcionari i
laboral del PAS
2.1. Personal funcionari i laboral
Escala

Cos

Subgrup

N. de places

CE(AS)

A1

1

Administratius

CG

C1

2

Auxiliars administratius UIB

CG

C2

6

Personal funcionari
Tècnics superiors

9

Total

Jubilacions
7
6
5
4
3
2
1
0
CE (AS) A1

CG C1

CG C2
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