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INSTRUCCIÓ SERVEIS MÍNIMS DURANT EL MES 

D’AGOST 2017 

 

Atès que el mes d’agost és un període d’inactivitat docent, el 

Consell de Govern en la sessió del 25 de d’abril de 2017 va 

aprovar deixar els edificis en serveis mínims durant el període 

comprès entre 5 i el 27 d’agost de 2017 (ambdós inclosos), tot 

garantint l’accés restringit al personal. 

 

La Gerència, mitjançant la Instrucció 3/2017, ha determinat els 

serveis mínims a prestar per part de les diferents unitats generals, 

així com les condicions en què es durà a terme. A hores d’ara ja 

es disposa de tot el personal d’administració de serveis que 

prestarà serveis durant aquest període. 

 

 

 

VACANCES 2017 

 

El 31 de maig ha finalitzat el període de sol·licitud de les 

vacances del PAS, llevat dels 5 dies laborables que es poden 

gaudir en qualsevol moment de l’any. 

 

Un cop La Gerència hagi verificat que totes les unitats queden 

cobertes durant tot el període de gaudiment de vacances (llevat 

dels 12 dies d’obligat compliment), el gerent procedirà a 

l’aprovació de les vacances dels caps de servei i responsables de 

les unitats.  

 

 

 

REDUCCIONS DE JORNADA DURANT ELS MESOS  

DE JUNY A SETEMBRE 

 

El Reglament de jornada laboral, horaris i vacances del PAS, 

estableix que es podrà realitzar reduccions de jornada i jornada 

continuada durant determinats períodes dels mesos de juny a 

setembre. Al mateix temps el PAS pot estar gaudint d’altres 

reduccions de jornada, per aquest motiu, tot seguit es relaciona el 

temps de reducció de jornada durant els esmentats períodes  en 

funció de la reducció de jornada que s'estigui realitzant: 

 

 

 

Jornada  
Hores 

setmanals 

Reducció diària  

de l'1 al 15 de 

juny 

Reducció diària 

del 16 de juny al 

15 de setembre 

Jornada 
completa 

37 h 30 min 30 min 1 h 

Reducció 1/7 

de jornada 

32 h 10 min 26 min 52 min 

Reducció 1/3 

de jornada 

25 h  20 min 40 min 

Reducció ½ 
jornada 

18 h 45 min 15 min 30 min 
 

Contracte de 

relleu 

28 h 10 min 22 min 45 min 

 

 

PROGRAMA FORMATIU EN DESENVOLUPAMENT DE 

COMPETÈNCIES PROSOCIALS  

 
Davant de l'acceptació que ha tingut el Programa de formació en 

competències prosocials, s'ha previst la realització d’una edició 

extra de cadascun dels cursos que conformen el Mòdul I del 

programa: 

 

- 1r curs: Desenvolupament personal, la 2a i 3a edició 

s’iniciaran el 27 juny i 4 octubre respectivament. 

 

- 2n Curs: Gestió de les emocions, la 2a i 3a edició 

s’iniciaran el 4 juliol i el 8 novembre respectivament. 

 

- 3r Curs: Habilitats de comunicació interpersonal: la 2a 

i 3a edició s’iniciaran el 18 setembre el 22 novembre 

respectivament. 

 

Els cursos s’han de realitzar per aquest ordre: per a realitzar el 2n 

curs cal haver realitzat el 1r curs i per a realitzar el 3r curs cal 

haver realitzat el 2n. 

 

Per poder garantir l’assistència a les persones que estiguin 

interessades en realitzar tot el Pla formatiu complert, es 

prioritzaran les sol·licituds d'aquelles persones que es matriculin 

dels tres cursos alhora, independentment de l'edició. 

 

La Secció de Formació, Integració i Ajuts Socials enviarà un 

info-pas obrint el període d’inscripció al Portal de l’empleat i 

facilitarà tota la informació complementària d’aquests cursos. 

 

 

https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/PAS/InstruccionsGerencia/3_2017_Instruccio%20serveis%20minims%20UdL%20agost%202017_signada.pdf%20bona.pdf
https://portalempleat.udl.cat/iportal017?pag=file&docu=4_43

