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Memòria acadèmica 2021-2022 

Activitats realitzades per l’àrea del PAS del Servei de Recursos Humans  

1. Personal d’administració i serveis: estadística i plantilla (31/12/2021) 

1.1. Personal d’administració i serveis funcionari. Cossos generals  

Subgrup Cos/Escala Numeraris Interins 
A1 Tècnics de gestió 14 1 

A2 Gestió 21 0 

C1 Administratius 96 1 

C2 Auxiliars administratius 71 80 

Total 202 82 

Total personal funcionari de cossos generals de la UIB 284 
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1.2. Personal d’administració i serveis funcionari. Cossos específics  

Subgrup Cos/Escala Numeraris Interins 

A1 Arquitecte superior 0 
 

1 

A1 Assessor lingüístic 1 1 

A1 Facultatiu de biblioteca 5 0 

A1 Metge 2 0 

A1 Tècnic superior 23 1 

A1 Tècnic superior en TIC 16 0 

A1 Veterinari 1 0 

A2 Ajudant de biblioteca 8 0 

A2 Enginyer tècnic 1 0 
 

A2 Infermer 1 0 

A2 Tècnic mitjà 16 5 

A2 Tècnic mitjà en TIC 23 7 

C1 Auxiliar de biblioteca 26 1 

C1 Tècnic especialista 34 24 

C1 Tècnic especialista en TIC 5 6 

C2 Auxiliar de serveis 40 23 

C2 Auxiliar de serveis bibliotecaris 10 17 

C2 Oficial de laboratori 12 10 

C2 Oficial d’oficis 2 1 

C2 Telefonista 0 1 

C2 Xofer 2 0 

E Ajudant de suport d’administració 1 0 
 

E Ajudant de suport a serveis  
 

0           1 
 

 Total 229 99 
Total personal funcionari de cossos específics de la UIB 328 
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1.3. Personal d’administració i serveis. Laboral (indefinits, temporals i 
personal contractat de durada determinada, capítol I)  

 

Grup Indefinits Temporals 

IV.1 0 1 

IV.2 0 1 

Total 0 2 

Total personal laboral UIB  2 
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1.4. Actuacions realitzades durant el curs acadèmic (setembre de 2021 
- agost de 2022) 

1.4.1. Modificacions del catàleg de llocs de treball del personal d’administració i serveis 
 

• Acord normatiu del dia 27 de juliol de 2021 pel qual s'aproven diverses 
modificacions de la relació de llocs de treball del personal d’administració i 
serveis de la UIB. FOU 524, 14142. 

• Acord normatiu del dia 3 de novembre de 2021 pel qual s’aproven diverses 
modificacions a la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral 
d’administració i serveis de la UIB. FOU 528, 14236.  

• Acord normatiu del dia 20 de desembre de 2021 pel qual s’aproven diverses 
modificacions de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral 
d’administració i serveis de la UIB. FOU 530 (extraordinari), 14296.  

• Correcció d’un error a l’Acord normatiu 14296/2021, de 20 de desembre, pel 
qual s’aproven diverses modificacions a la relació de llocs de treball del 
personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB. FOU 531, 
14350.  

• Acord normatiu del dia 8 de febrer de 2022 pel qual s’aproven diverses 
modificacions a la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral 
d’administració i serveis de la UIB. FOU 532, 14353. 
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• Correcció d’error de l’Acord normatiu 14353/2022, de 8 de febrer, pel qual s’aproven 
diverses modificacions a la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral 
d’administració i serveis de la UIB. FOU 537, 14528. 
 

1.4.2. Concursos i oposicions 
• Resolució del Rectorat del dia 21 de gener de 2022 per la qual es convoca concurs per a 

la provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació entre el personal funcionari 
de carrera d’aquesta universitat. FOU 531, 14342. 

• Resolució del Rectorat del dia 16 de febrer de 2022 per la qual es fa pública l’adjudicació 
de les places convocades per a la provisió de llocs de treball pel sistema de lliure 
designació entre el personal funcionari de carrera d’aquesta universitat. FOU 532, 14416. 

• Resolució del Rectorat del dia 2 de juny de 2022 per la qual es convoca concurs per a la 
provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació entre el personal funcionari 
de carrera d’aquesta universitat. FOU 536, 14525. 

 
1.4.3. Situacions administratives 
 

• Resolució del Rectorat del dia 15 de juny de 2021 per la qual es destinen en comissió de 
serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla 
d’aquesta universitat. FOU 524, 14148. 

• Resolució del Rectorat del dia 27 de juliol de 2021 per la qual es destinen en comissió de 
serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla 
d’aquesta universitat. FOU 524, 14159. 

• Resolució del Rectorat del dia 20 de setembre de 2021 per la qual es destinen en comissió 
de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla 
d’aquesta universitat. FOU 526, 14200. 

• Resolució del Rectorat del dia 26 d’octubre de 2021 per la qual es destinen en comissió 
de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla 
d’aquesta universitat. FOU 528, 14263. 

• Resolució del Rectorat del dia 24 de novembre de 2021 per la qual es destinen en 
comissió de serveis diverses funcionàries de carrera per cobrir llocs de treball vacants a 
la plantilla d’aquesta universitat. FOU 529, 14289. 

• Resolució del Rectorat del dia 24 de novembre de 2021 per la qual es destinen en 
comissió de serveis diverses funcionàries de carrera per cobrir llocs de treball vacants a 
la plantilla d’aquesta universitat. FOU 531, 14309. 
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• Resolució del Rectorat del dia 11 de gener de 2022 per la qual es destinen en comissió 
de serveis diverses funcionàries de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla 
d’aquesta universitat. FOU 531, 14320. 

• Resolució del Rectorat del dia 19 de gener de 2022 per la qual es destina en comissió de 
serveis una funcionària de carrera per cobrir un lloc de treball vacant pel sistema de lliure 
designació a la plantilla d’aquesta universitat. FOU 532, 14364. 

• Resolució del Rectorat del dia 2 de febrer de 2022 per la qual es destina en comissió de 
serveis un funcionari de carrera per cobrir un lloc de treball vacant pel sistema de lliure 
designació a la plantilla d’aquesta universitat. FOU 532, 14370. 

• Resolució del Rectorat del dia 8 de febrer de 2022 per la qual es destinen en comissió de 
serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants pel sistema de 
lliure designació a la plantilla d’aquesta universitat. FOU 532, 14376. 
 

• Correcció d’error a la Resolució del Rectorat 14320/2022, d’11 de gener, per la qual es 
destinen en comissió de serveis diverses funcionàries de carrera per cobrir llocs de treball 
vacants en la plantilla d’aquesta universitat. FOU 533, 14421. 

 
• Resolució del Rectorat del dia 1 d’abril de 2022 per la qual es destinen en comissió de 

serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla 
d’aquesta universitat. FOU 536, 14492. 

 
• Resolució del Rectorat del dia 12 d’abril de 2022 per la qual es destinen en comissió de 

serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla 
d’aquesta universitat. FOU 536, 14493. 

1.4.4. Carrera professional del personal d’administració i serveis 
 

• Correcció d’errors de la Resolució del Rectorat 14138/2021, de 21 de juliol, 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 525 (extraordinari), 
14169. 

• Resolució del Rectorat del dia 12 de gener de 2022 per la qual es fa pública la 
llista definitiva del personal funcionari que ha obtingut l’accés o la progressió a 
l’esglaó superior de la convocatòria ordinària de la carrera professional 
horitzontal del personal funcionari de carrera d’administració i serveis de la 
Universitat de les Illes Balears. FOU 531, 14341. 
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• Resolució del Rectorat del dia 13 d’abril de 2022 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 535, 14470. 

 

1.4.5. Altres actuacions 
 

• Acord normatiu del dia 3 de novembre de 2021 pel qual s’aprova l’oferta 
d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 
2021. FOU 528, 14237.  

• Acord normatiu del dia 3 de novembre de 2021 pel qual es modifica l’Acord 
normatiu 12005/2016, de 20 de setembre, pel qual s’aproven els procediments 
de selecció de funcionaris interins i personal laboral temporal i es regulen els 
criteris generals de gestió de borses de treball del PAS de la Universitat de les 
Illes Balears. FOU 528, 14238. 
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• Resolució del Rectorat del dia 10 de desembre de 2021 per la qual es fa pública 
la composició actualitzada del personal d’administració i serveis de la 
Universitat. FOU 529, 14280.  

• Resolució del Rectorat del dia 8 de febrer de 2022 per la qual es disposa que la 
senyora Maria Isabel Barceló Villanueva cessi com a directora del Centre de 
Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB). 
FOU 532, 14371.  

• Resolució del Rectorat del dia 8 de febrer de 2022 per la qual es disposa que la 
senyora Isabel M. Perelló Bisellach cessi com a directora de l’Oficina Web. FOU 
532, 14372.  

• Resolució del Rectorat del dia 8 de febrer de 2022 per la qual es disposa que la 
senyora Catalina Marimon Malondra cessi com a responsable tècnica de 
transformació digital. FOU 532, 14373.  

• Resolució del Rectorat del dia 8 de febrer de 2022 per la qual es disposa el 
cessament dels responsables de les àrees funcionals del Centre de Tecnologies 
de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB). FOU 532, 
14374.  

• Resolució del Rectorat del dia 8 de febrer de 2022 per la qual es disposa que 
diversos funcionaris cessin i alhora s’adscriguin provisionalment a altres places 
vacants a la plantilla d’aquesta universitat. FOU 532, 14375.  

• Correcció d’error a la Resolució del Rectorat 14280/2021, de 10 de desembre, 
per la qual es fa pública la composició actualitzada del personal 
d’administració i serveis de la Universitat. FOU 532, 14387. 

 

• Acord normatiu del dia 6 de maig de 2022 pel qual s’aprova la modificació de 
l’oferta addicional d’estabilització d’ocupació pública de personal 
d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2021. FOU 536, 14484. 
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2. Jubilacions, defuncions i baixes per incapacitat permanent de 
personal funcionari (setembre de 2021 - agost de 2022) 

2.1. Personal funcionari  

Escala Cos Subgrup Nre. de 
places 

Personal funcionari    

Administratius de la UIB CG C1 3 

Auxiliars de biblioteca de la UIB CE C1 1 

Auxiliars de serveis de la UIB CE C2 2 

Gestió de la UIB CG A2 3 

Oficials de laboratori int. de la UIB CE C2 1 

Tècnics especialistes de la UIB CE  C1 1 

Tècnics superiors de la UIB CE A1 1 

Tècnics de gestió de la UIB CG A1 2 

Total   14 
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