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MEMÒRIA D’ACTIVITATS FETES EL CURS 2019-20, EN EL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE L’1 DE SETEMBRE DE 2019 I EL 31 D’AGOST DE 2020 

 
1. ACTUACIONS REALITZADES  

 
1.1 MODIFICACIONS DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL 

D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

 Acord normatiu del dia 18 de desembre 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 491, 13335. 

 
1.2  CONCURSOS I OPOSICIONS 

 
 Acord normatiu del dia 8 de novembre de 2019 pel qual s'aprova l'oferta 

d'ocupació pública de personal d'administració i serveis de la UIB per a l'any 
2019. FOU 488, 13255. 

 Resolució del Rectorat del dia 8 de gener de 2020 per la qual es fa pública 
l'adjudicació de la plaça a l'aspirant aprovat a les proves selectives per a 
l'ingrés a l’escala de tècnics superiors, especialitat assessor lingüístic, subgrup 
A1, de cossos específics d'altres serveis d'aquesta universitat, pel torn lliure. 
FOU 492, 13370. 

 Resolució del Rectorat del dia 8 de gener de 2020 per la qual es fa pública 
l'adjudicació de la plaça a l'aspirant aprovat a les proves selectives per a 
l'ingrés a l'escala de tècnics superiors, especialitat enginyer superior, subgrup 
A1, de cossos específics d'altres serveis d'aquesta universitat, pel torn lliure. 
FOU 492, 13371.  

 Resolució del Rectorat del dia 8 de gener 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, perfil cientificotècnic, subgrup A2, de 
cossos específics d'altres serveis d'aquesta universitat, pel torn lliure. FOU 
492, 13372.  

 Resolució del Rectorat del dia 8 de gener de 2020 per la qual es fa pública 
l'adjudicació de la plaça a l'aspirant aprovat a les proves selectives per a 
l'ingrés a l'escala de tècnics mitjans, perfil suport tècnic a l'administració, 
subgrup A2, de cossos específics d'altres serveis d'aquesta universitat, pel torn 
lliure. FOU 492, 13373. 

 Resolució del Rectorat del dia 8 de gener de 2020 per la qual es fa pública 
l'adjudicació de les places als aspirants aprovats a les proves selectives per a 
l'ingrés a l'escala de tècnics mitjans en tecnologies de la informació i 
comunicacions, subgrup A2, de cossos específics de tecnologies de la 
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informació i comunicacions d'aquesta universitat, pel torn lliure. FOU 492, 
13374. 

 Resolució del Rectorat del dia 7 de febrer de 2020 per la qual es fa pública 
l'adjudicació de la plaça a l'aspirant aprovat a les proves selectives per a 
l'ingrés a l’escala de tècnics mitjans, subgrup A2, de cossos específics d'altres 
serveis d'aquesta universitat, pel torn lliure. FOU 493, 13452. 

 Resolució del Rectorat del dia 26 de febrer de 2020 per la qual es fa pública 
l’adjudicació de la plaça a l’aspirant aprovat a les proves selectives per a 
l’ingrés a l’escala de tècnics superiors de cossos específics d’altres serveis, 
especialitat veterinari, subgrup A1 d’aquesta universitat, pel torn lliure. FOU 
498, 13544. 

 Resolució del Rectorat del dia 26 de febrer de 2020 per la qual es fa pública 
l’adjudicació de la plaça a l’aspirant aprovat a les proves selectives per a 
l’ingrés a l’escala d’auxiliars de la UIB de cossos específics d’altres serveis, 
especialitat oficial d’oficis, subgrup C2, d’aquesta universitat, pel torn lliure. 
FOU498, 13545. 

 Resolució del Rectorat del dia 28 de febrer de 2020 per la qual es fa pública 
l’adjudicació de la plaça a l’aspirant aprovat a les proves selectives per a 
l’ingrés a l’escala d’auxiliars de biblioteca, subgrup C1, de cossos específics de 
biblioteca i arxiu d’aquesta universitat, pel torn lliure. FOU 498, 13546. 

 

1.3 SITUACIONS ADMINSTRATIVES 
 

 Resolució del Rectorat del dia 2 d’octubre de 2019 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 486, 13237. 

 Resolució del Rectorat del dia 4 d'octubre de 2019, declaració de situació 
d'excedència voluntària especial. FOU 486, 13238.  

 Resolució del Rectorat del dia 25 d’octubre de 2019, destinació en comissió de 
serveis per ocupar un lloc de treball vacant a la plantilla d'aquesta universitat 
adscrit al Servei de Pressupost i Tresoreria. FOU 490, 13309. 

 Resolució del Rectorat del dia 29 de novembre de 2019 per la qual es destinen 
en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de 
treball vacants de la plantilla d'aquesta universitat. FOU 490, 13311. 

 Correcció d'un error a la Resolució del Rectorat 13311/2019, de 29 de 
novembre, per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris 
de carrera per cobrir llocs de treball vacants de la plantilla d'aquesta 
universitat. FOU 492, 13380. 
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 Resolució del Rectorat del dia 14 de gener de 2020 per la qual es prorroga la 
comissió de serveis de caràcter voluntari per continuar ocupant la plaça 
d'interventor d'aquesta universitat. FOU 492, 13355. 

 Resolució del Rectorat del dia 18 de gener de 2020 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 493, 13392.  

 Resolució del Rectorat del dia 3 de febrer de 2020 per la qual es destinen en 
comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball 
vacants de la plantilla d'aquesta universitat. FOU 493, 13408. 

 Resolució del Rectorat del dia 4 de maig de 2020 per la qual es declara la 
reincorporació al servei actiu a la Universitat de les Illes Balears. FOU 498, 
13537. 

 Resolució del Rectorat del dia 20 de maig de 2020, destinació en comissió de 
serveis per ocupar el lloc de cap de negociat als edificis Mateu Orfila i Rotger i 
Guillem Colom Casasnovas, plaça codi 131. FOU 499, 13562. 

 

1.4 CARRERA PROFESSIONAL DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

 Resolució del Rectorat del dia 23 de setembre de 2019 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 486,13242. 
 

 

1.5 ALTRES ACTUACIONS  

 Resolució del Rectorat del dia 13 de desembre de 2019 per la qual es fa pública 
la composició actualitzada del personal d'administració i serveis de la 
Universitat. FOU 490, 13307. 
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2. ACTUACIONS REALITZADES PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: 
ESTADÍSTICA I PLANTILLA (31/12/2019) 

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

Subgrup Cos/Escala Numeraris Interins 

A1 Tècnics de gestió 15 1 

A2 Gestió 25 1 

C1 Administratius 107 0 

C2 Auxiliars administratius 27 96 

Total 174 98 

Total personal funcionari de cossos generals de la UIB 272 
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2.2. Personal d’administració i serveis funcionari. Cossos específics  

Subgrup Cos/Escala Numeraris Interins 

A1 Arquitecte superior 1 
 

0 

A1 Assessors lingüístics 1 1 

A1 Facultatius de biblioteca 5 0 

A1 Enginyer superior 0 1 

A1 Metges 2 0 

A1 Tècnics superiors 23 2 

A1 Tècnics superiors en TIC 16 0 

A1 Veterinari 0 1 

A2 Ajudant de biblioteca 8 1 

A2 Enginyer tècnic 1 0 
 

A2 Infermera 0 1 

A2 Tècnics mitjans 14 8 

A2 Tècnic mitjans en TIC 13 17 

C1 Auxiliars de biblioteca 22 3 

C1 Delineant 0 1 

C1 Tècnics especialistes 25 26 

C1 Tècnics especialistes en TIC 0 6 

C2 Auxiliar d’administració a extingir 1 0 

C2 Auxiliar de serveis 36 27 

C2 Auxiliars de serveis bibliotecaris 2 21 

C2 Oficial de laboratori 6 14 

C2 Oficial d’oficis 3 2 

C2 Telefonista 1 1 

C2 Xofer 2 0 

E Ajudants de suport d’administració 1 0 
 

E Ajudants de suport a serveis  
 

0           1 
 

Total 183 134 

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 2019 - AGOST 2020) 

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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