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MEMÒRIA D’ACTIVITATS FETES EL CURS 2020-21, EN EL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE L’1 DE SETEMBRE DE 2020 I EL 31 D’AGOST DE 2021 

 
1. ACTUACIONS REALITZADES  

 
1.1 MODIFICACIONS DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL 

D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

 Acord normatiu del dia 9 de novembre de 2020 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 505, 13705. 

 Acord normatiu del dia 16 de desembre de 2020 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 509, 13787. 

1.2  CONCURSOS I OPOSICIONS 
 

 Resolució del Rectorat del dia 1 de setembre de 2020 per la qual es fa pública 
l’adjudicació de la plaça a l’aspirant aprovada a les proves selectives per a 
l’ingrés a l’escala de tècnics mitjans de cossos específics d’altres serveis, 
especialitat infermer, subgrup A2 d’aquesta universitat, pel torn lliure. FOU 
501, 13638. 

 Resolució del Rectorat del dia 1 d’octubre de 2020 per la qual es fa pública 
l’adjudicació de la plaça a l’aspirant aprovat en les proves selectives per a 
l’ingrés a l’escala d’auxiliars de la UIB de cossos específics d’altres serveis, 
especialitat oficial de laboratori, subgrup C2 d’aquesta universitat, pel torn 
lliure. FOU 502, 13681. 

 Resolució del Rectorat del dia 2 d’octubre de 2020 per la qual es fa pública 
l’adjudicació de les places als aspirants aprovats en les proves selectives per a 
l’ingrés a l’escala de tècnics especialistes en tecnologies de la informació i 
comunicacions, subgrup C1, de cossos específics de tecnologies de la 
informació i comunicacions d’aquesta universitat, pel torn lliure. FOU 502, 
13682. 

 Resolució del Rectorat del dia 2 d’octubre de 2020 per la qual es fa pública 
l’adjudicació de les places als aspirants aprovats en les proves selectives per a 
l’ingrés a l’escala de auxiliars de biblioteca, subgrup C1, de cossos específics de 
biblioteca i arxiu d’aquesta universitat, pel torn lliure. FOU 502, 13683. 

 Resolució del Rectorat del dia 13 d’octubre de 2020 per la qual es fa pública 
l’adjudicació de la plaça a l’aspirant aprovada en les proves selectives per a 
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l’ingrés a l’escala de tècnics especialistes de cossos específics d’altres serveis, 
subgrup C1 d’aquesta universitat, pel torn lliure. FOU 502, 13684. 

 Resolució del Rectorat del dia 23 d’octubre de 2020 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 503, 13692. 

 Resolució del Rectorat del dia 4 de novembre de 2020 per la qual es fa 
pública l’adjudicació de les places als aspirants aprovats en les proves 
selectives per a l’ingrés a l’escala de tècnics especialistes, subgrup C1, de 
cossos específics d’altres serveis d’aquesta universitat, pel torn lliure.  FOU 
505, 13751. 

 Resolució del Rectorat del dia 4 de novembre de 2020 per la qual es fa 
pública l’adjudicació de les places als aspirants aprovats en les proves 
selectives per a l’ingrés a l’escala de tècnics especialistes, subgrup C1, de 
cossos específics d’altres serveis d’aquesta universitat, pel torn lliure. FOU 
505, 13752. 

 Resolució del Rectorat del dia 4 de novembre de 2020 per la qual es fa 
pública l’adjudicació de les places als aspirants aprovats en les proves 
selectives per a l’ingrés a l’escala d’auxiliars de la UIB, especialitat oficial de 
laboratori, subgrup C2, de cossos específics d’altres serveis d’aquesta 
universitat, pel torn lliure. FOU 505, 13753. 

 Resolució del Rectorat del dia 25 de novembre de 2020 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 506, 13757. 

 Resolució del Rectorat del dia 15 de gener de 2021 per la qual es fa pública 
l’adjudicació de les places als aspirants aprovats en les proves selectives per a 
l’ingrés a l’escala d’auxiliars administratius, subgrup C2, de cossos generals 
d’aquesta universitat, pel torn lliure. FOU 510, 13820. 

 Resolució del Rectorat del dia 15 de gener de 2021 per la qual es fa pública 
l’adjudicació de les places als aspirants aprovats en les proves selectives per a 
l’ingrés a l’escala d’auxiliars, especialitat auxiliar de serveis, subgrup C2, de 
cossos específics d’altres serveis d’aquesta universitat, pel torn lliure. FOU 
510, 13819. 

 Resolució del Rectorat del dia 15 de gener de 2021 per la qual es fa pública 
l’adjudicació de les places als aspirants aprovats en les proves selectives per a 
l’ingrés a l’escala d’auxiliars de serveis bibliotecaris, subgrup C2, de cossos 
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específics de biblioteca i arxiu d’aquesta universitat, pel torn lliure. FOU 510, 
13818. 

 Resolució del Rectorat del dia 3 de març de 2021 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 512, 13860. 

 Resolució del Rectorat del dia 23 de març de 2021 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 514, 13909. 

 Resolució del Rectorat del dia 24 de març de 2021 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 514, 13910. 

 Resolució del Rectorat del dia 24 de març de 2021 per la qual s’anuncia que 
pròximament es farà pública la convocatòria de proves selectives d’accés als 
cossos generals de l’escala de tècnics de gestió d’aquesta universitat, subgrup 
A1, pel torn lliure.  FOU 514, 13911. 

 Resolució del Rectorat del dia 28 d’abril de 2021 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 517, 14012. 

1.3 SITUACIONS ADMINSTRATIVES 
 

 Resolució del Rectorat del dia 31 d’agost de 2020 per la qual es destina en 
comissió de serveis la senyora Soledad Rodríguez Fortuny per ocupar un lloc 
de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat, adscrita a la Seu 
universitària de Menorca. FOU 501, 13635. 

 Resolució del Rectorat del dia 1 d’octubre de 2020 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 502, 13667. 

 Resolució del Rectorat del dia 29 de setembre de 2020 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 502, 13665. 

 Resolució del Rectorat del dia 29 de setembre de 2020 per la qual es destina 
en comissió de serveis el senyor Miquel Llabrés Grau per ocupar el lloc de cap 
de negociat a l’edifici Sa Riera, plaça codi 5310. FOU 502, 13666. 
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 Resolució del Rectorat del dia 10 de novembre de 2020 per la qual es destina 
en comissió de serveis la senyora María Consuelo de Paco Martín per ocupar 
un lloc de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat, adscrita a l’edifici 
Anselm Turmeda. FOU 505, 13750. 

 Resolució del Rectorat del dia 10 de novembre de 2020 per la qual es destinen 
en comissió de serveis diversos funcionaris per cobrir llocs de treball vacants a 
la plantilla d’aquesta universitat. FOU 505, 13749. 

 Correcció d’un error en la Resolució del Rectorat 13667/2020, del dia 1 
d’octubre, per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris 
de carrera per cobrir llocs de treball vacants en la plantilla d’aquesta 
universitat. FOU 507, 13785. 

 Resolució del Rectorat del dia 1 de desembre de 2020 per la qual es destina en 
comissió de serveis el senyor Joan Carles Costa Bonet per ocupar un lloc de 
treball vacant en la plantilla d’aquesta universitat, adscrita a la Seu 
Universitària d’Eivissa i Formentera. FOU 507, 13775. 

 Resolució del Rectorat del dia 1 de desembre de 2020 per la qual es destina en 
comissió de serveis la senyora María José Sánchez Oliver per ocupar un lloc de 
treball vacant en la plantilla d’aquesta universitat, adscrit a l’edifici Gaspar 
Melchor de Jovellanos. FOU 507, 13776. 

 Resolució del Rectorat del dia 9 de desembre de 2020 per la qual es destina 
en comissió de serveis el senyor Miquel Albert Clar Matheu per ocupar el lloc 
de cap d’àrea de Producció al Centre de Tecnologies de la Informació, plaça 
codi 217. FOU 510, 13805. 

 Resolució del Rectorat del dia 12 de gener 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 510, 13814. 

 Resolució del Rectorat del dia 11 de febrer 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 511, 13853. 

 Resolució del Rectorat del dia 21 de gener 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 511, 13840. 

 Resolució del Rectorat del dia 2 de març 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 513, 13900. 
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 Resolució del Rectorat del dia 19 de gener  de 2021 per la qual es destina en 
comissió de serveis la senyora Catalina Meca Gutiérrez per ocupar el lloc de 
cap de negociat al Rectorat, plaça codi 103. FOU 513, 13877. 

 Correcció d’error de la Resolució 13583/2021, d’11 de febrer, 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 513, 13908. 

 Resolució del Rectorat del dia 2 de març  de 2021 per la qual es destina en 
comissió de serveis la senyora Susana Llaveria Vitòria per ocupar el lloc de 
responsable d’àrea (Sindicatura de Greuges) al Rectorat, plaça codi 5375. FOU 
513, 13901. 

 Resolució del Rectorat del dia 30 de març de 2021 per la qual es destina en 
comissió de serveis la senyora M. Isabel Campos Cuenca per ocupar el lloc 
d’administradora de centre dels edificis Beatriu de Pinós i interdepartamental, 
plaça codi 5370. FOU 515, 13953. 

 Resolució del Rectorat del dia 30 de març 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 515, 13952. 

 Correcció d’error del sumari del FOU núm. 513 (de 19 de març de 2021) i de la 
Correcció d’error 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 515, 13968. 

 Correcció d’error de la Resolució del Rectorat 13900/2021, de 2 de març, 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 515, 
13969. 

 Resolució del Rectorat del dia 26 d’abril 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 517, 13994. 

 Resolució del Rectorat del dia 12 de maig 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 517, 14008. 

 Resolució del Rectorat del dia 15 d’abril de 2021 per la qual es declara el 
reingrés al servei actiu a la Universitat de les Illes Balears del senyor Jaume 
Lladó Ferrer. FOU 517, 13988. 
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1.4 CARRERA PROFESSIONAL DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

 Resolució del Rectorat del dia 16 de desembre de 2020 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 
508, 13786. 

 Correcció d’error de la Resolució del Rectorat 13786/2020, de 16 de 
desembre, 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 510, 13823. 

 Resolució del Rectorat del dia 7 de gener de 2021 per la qual es modifica 
l’annex II de la Resolució del Rectorat 12207/2017, de 28 de febrer, per la qual 
es fan públiques les llistes definitives corresponents a l’enquadrament inicial 
per a l’accés a la carrera professional horitzontal del personal funcionari 
d’administració i serveis d’aquesta universitat.  FOU 510, 13817. 

 Resolució del Rectorat del dia 10 de maig de 2021 per la qual es fan públiques 
les llistes definitives 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 517, 14013. 

1.5 ALTRES ACTUACIONS  
 

 Acord normatiu del dia 29 de setembre de 2020 pel qual s’aprova l’oferta 
d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 
2020. FOU 502, 13649. 

 Resolució del Rectorat del dia 11 de desembre de 2020 per la qual es fa 
pública la composició actualitzada del personal d’administració i serveis de la 
Universitat. FOU 507, 13760. 
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2. ACTUACIONS REALITZADES PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: 
ESTADÍSTICA I PLANTILLA (31/12/2020) 

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

Subgrup Cos/Escala Numeraris Interins 

A1 Tècnics de gestió 15 1 

A2 Gestió 23 1 

C1 Administratius 100 1 

C2 Auxiliars administratius 27 100 

Total 165 103 

Total personal funcionari de cossos generals de la UIB 268 

 
 
 

 

 

 

2.2. Personal d’administració i serveis funcionari. Cossos específics  
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Subgrup Cos/Escala Numeraris Interins 

A1 Arquitecte superior 1 
 

0 

A1 Assessor lingüístic 1 1 

A1 Facultatiu de biblioteca 5 0 

A1 Enginyer superior 1 0 

A1 Metge 2 0 

A1 Tècnic superior 24 1 

A1 Tècnic superior en TIC 16 0 

A1 Veterinari 1 0 

A2 Ajudant de biblioteca 8 0 

A2 Arquitecte tècnic 0 1 

A2 Enginyer tècnic 1 0 
 

A2 Infermera 1 0 

A2 Tècnic mitjà 17 5 

A2 Tècnic mitjà en TIC 23 3 

C1 Auxiliar de biblioteca 26 1 

C1 Delineant 0 1 

C1 Tècnic especialista 35 19 

C1 Tècnic especialista en TIC 5 5 

C2 Auxiliar d’administració (a extingir) 1 0 

C2 Auxiliar de serveis 30 31 

C2 Auxiliar de serveis bibliotecaris 2 20 

C2 Oficial de laboratori 12 8 

C2 Oficial d’oficis 3 1 

C2 Telefonista 0 2 

C2 Xofer 2 0 

E Ajudant de suport d’administració 1 0 
 

E Ajudant de suport a serveis  
 

0           1 
 

Total 218 99 

Total personal funcionari de cossos específics de la UIB 317 
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2.3. 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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3. JUBILACIONS, DEFUNCIONS I BAIXES PER INCAPACITAT PERMANENT DE 
PERSONAL FUNCIONARI (SETEMBRE 2020 - AGOST 2021) 

3.1. Personal funcionari  

Escala Cos Subgrup N. de places 

Personal funcionari    

Gestió de la UIB CG A2 2 

Administratius de la UIB CG C1 7 

Auxiliars administratius de la UIB CG C2 2 
 

Auxiliars de biblioteca de la UIB CE (SBD) C1 1 

Auxiliars de serveis bibliotecaris de la UIB CE (SBD) C2 1 

Tècnic superior de la UIB CE (AS) A1 1 

Auxiliars de la UIB CE (AS) C2 5 

Total   19 
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