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ANÀLISI ESTRUCTURA DE GESTIÓ UdL  

 

En el Consell de Govern del 22 de juliol, el rector va 

informar sobre els canvis a l’estructura de l’equip de 

direcció de la UdL i sobre el resultat de l’anàlisi del 

funcionament de l’estructura de gestió. En relació  a 

l’estructura de gestió el rector va exposar que al març 

de 2012 es va implementar la figura dels directors 

d’àrea, fruit de la modificació de la Relació de Llocs de 

Treball del PAS, i que de l’anàlisi del funcionament 

durant aquests tres anys es posa de manifest que s’han 

acomplert els objectius de gestionar projectes 

transversals, elaborar cartes de serveis i  fixar objectius 

anuals i fer-ne el seguiment, tal com ha quedat reflectit 

el Pla de la Millora de la Gestió 2013 – 2015, del qual se 

n’ha donat compte anualment al Consell de Govern.  

 

En canvi, només s’ha assolit en part l’objectiu de 

descarregar de tasques de gestió al càrrecs acadèmics, 

objectiu que es considera fonamental i on cal impulsar 

accions per a dur-lo a terme durant el present mandat. 

Un altre element, que ha incidit en una Àrea concreta, i 

que s’estableix com una de les accions del Pla de 

millora dels serveis TIC, és que cal una direcció de 

l’ASIC, que exerceixi de cap de la unitat i que impulsi 

decididament la implantació de la metodologia ITIL. Això 

permetrà a la Direcció de l’Àrea exercir les tasques 

previstes inicialment, i que la direcció de l’ASIC doni 

l’impuls definitiu a la implantació de la metodologia ITIL. 

És per aquest motiu que a partir de l’1 de setembre 

s’efectuarà l’encàrrec de les tasques de direcció de 

l’ASIC a un L1, que es plasmarà en un futur en la 

modificació de l’ RLT del PAS. 

El Consell de Direcció té la convicció que cal consolidar 

l’estructura de gestió durant aquest mandat per 

continuar la millora de la gestió de la UdL, adoptant 

mesures per reforçar els objectius que no s’han assolit 

plenament i fent alguns canvis en les prioritats d’algunes 

Àrees. Així: 

- L’Àrea de Docència es focalitzarà en la reorganització 

de l’estructura, processos i procediments de la docència 

de la UdL, potenciant el paper dels centres en totes 

aquestes tasques. 

- L’Àrea de Recerca i Transferència intensificarà la 

col·laboració amb el VRPCT i potenciarà la relació amb 

les empreses i la venda dels serveis i productes de la 

UdL a empreses i institucions. 

- L’Àrea d’Infraestructures i Tecnologies, assumirà 

l’impuls de l’administració electrònica (on també 

gestionarà projectes que fins ara coordinava l’Àrea de 

Docència, com són la signatura electrònica de les actes 

acadèmiques i l’emissió del carnet universitari) i la 

implantació de l’Esquema Nacional de Seguretat. 

- L’Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals i 

l’Àrea de Personal i Economia, mantindran els objectius 

i tasques prioritàries d’aquests anys. 

 

 

REGULARITZACIÓ CÀLCULS PART PROPORCIONAL 

(44 DIES) PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE 

DESEMBRE DE 2012 

 

En la nòmina del passat mes d’abril és va fer efectiu el 

pagament de la recuperació d’una part de la paga 

extraordinària del mes de desembre de 2012, en virtut 

de l’aplicació de l’Acord GOV/33/2015, de 10 de març, 

 

Havent detectat alguna incidència en aplicar l’adequació 

retributiva, s’han efectuat les regularitzacions en la 

nòmina d’aquest mes de juliol. Aquesta regularització 

afecta majoritàriament a Personal Docent Investigador. 
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TANCAMENT DETERMINATS EDIFICIS MES 

D’AGOST 

 

El proper 3 d’agost es tancaran determinats edificis de 

la UdL fins al 23 d’agost .  

 

Per garantir les mesures de seguretat durant el 

tancament s’estableix un control d’accés als campus 

permetent l’accés restringit al personal per a la 

realització de les tasques encomanades.  

 

A la centraleta telefònica és gravarà una locució general 

informant sobre el període de tancament i a la pàgina 

web hi haurà un anunci també informant-ho. 

 

Durant aquest període romandrà oberta la sala d’estudis 

i la Biblioteca de Ciències de la Salut 


